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  دهيچك
 نيترمهم. اندنمودهتجربه  گريرا با همد يانهيريدارتباطات و تعامالت  خ،يتار طول در نيچ و رانيا

 هب يدوران اسالم در انيموريو ت انيلخانيا ان،يعباس ،از اسالم شيپ انيارتباطات در دوران ساسان
شرق و غرب عالم بوده و سهم  نيرابط ب خود، ييايجغراف تيموقع لحاظ به رانيا. است وستهيپ وقوع
مربوط به دوران نوادگان  نيمابيفغرب داشته است. اوج ارتباط  يايبا دن نيارتباط چ در ياعمده

ن و عناصر وابسته به آ يريهنر تصو ،يفرهنگ و يتجار ،ياسيس ارتباطات ةواسطبه گردديم موريت
و  ينيتزئ ،انهيگراعتيطبدوره از عناصر  نيدر ا راني. ااندشده يو دگرگون رييدستخوش تغ زين

 تيشخص استانبول يآثار در توپقاپ نياز ا يبخش ةمطالعاست. در  رفتهيپذ ريتأث ينيچ يهاهيمانقش
 دايحضور پ هاينقاشدر  ،بوده انينيچ موردتوجه ياالههكه چون  نيي – وانگبه نام  ينيچ يمذهب

 انبولاست ييتوپقا در كه ينيچ اصل از شده يروبردار آن است كه آثار قيتحق ياصل سؤال. كنديم
 ريتأث) در هرات يالديپانزدهم م ةسد ،يقمر يدهم هجر ةسد( خود معاصر آثار در ايآ هستند، واقع

 هيفرض هستند؟ هاكدام عناصر و اجزاء در آن شواهد و هاداللت ،اندبوده رگذاريتأثو اگر  ؟اندگذارده
مكتب  – يموريت ةدور يبر نقاش نيي – وانگ يمذهب تيشخص رياست كه تصو نيپژوهش بر ا

 نيي – وانگ يآن است كه با معرف قيگذارده است. هدف تحق ريتأث ،حالت و عناصر ازلحاظ –هرات 
. ديمان يبررس يريرپذيتأثدر مكتب هرات را به لحاظ  شدهانجامنمونه آثار  ،وابسته به آن ريو تصاو
 ةمجموع در ينيموجود چ يهانمونههرات و  از منتخب يآثار قيتطب به يفيتوص روش با مقاله
از  يريرپذيتأثكه با  يآن است كه آثار موجود در توپقاپ قيتحق ةجينت. پردازديم ،استانبول يتوپقاپ

 ازلحاظ –مكتب هرات  – يموريت ةدور ينقاش از ييهانمونه بر ،اندشدهخلق  ينيچ نيي – وانگ
 در ينيچ يمذهب تيشخص از خود يريتصو هنر در يرانيا هنرمندان. اندگذارده ريتأث ،حالت و عناصر

  .اندرفتهيپذ ريتأث ر،ياز تصو صرفاً ،آن يمذهب ميمفاه به توجه بدون عناصر، و حالت
.يريتصو عناصر ،هرات مكتب ،يموريدوره ت ن،يي-وانگ ران،يا- نيچ واژه هاي كليدي:
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  مقدمه
ارتباطات و  ،خود بيپرفرازونش خيدر طول تار نيو چ رانيا

م مه يهادوره. از اندنمودهتجربه  گريرا با همد ياريتعامالت بس
 ،انيعباس اسالم، از شيپ انيساسان دوره ؛دوطرفهارتباطات 

 يارتج روابط. است بوده ياسالم دوران در انيموريو ت انيلخانيا
 نآ غرب و شرق انيم ابطور لحاظ به رانيا ييايجغراف تياهم و

 بر ابناست.  افزودهيم نيو چ رانيا نيبر اعتبار ارتباط ب دوره،
به  ورميدر دوران نوادگان ت دوطرفهارتباطات  ،يخيتار منابع گواه
 هنر ،يفرهنگ و يبازرگان ،ياسيتعامالت س ةجيدرنت. رسديماوج 

 تعامالت و راتييتغ دستخوش زين آن به وابسته يريتصو عناصر و
و  ينيدو ملت گاه عناصر تزئ نيارتباطات ب ةمطالع. در است بوده
 نيضامم يو حت عتياز طب يكه انعكاس يو گاه عناصر يريتصو
 يهاتيشخص. از شوديممشاهده  ،را به خود دارند يمذهب
 ،رديگيمقرار  يريگيحاضر مورد بحث و پ قيدر تحق كه يمذهب

 يياو ره يشفقت و رستگار ةاله مثابهبه او. است ن،يي – وانگ
در دو حالت  او ريتصو. است بوده توجه مورد نيچ در ،از عذاب

 يپوپقات در شده ينگهدار ،يآثار نقاش نمونهو نشسته در  ستادهيا
وجود آثار م ،است نيا ياصل سؤال. است شده يبردار رو استانبول

 يروبردار ينيمشابه چ يهانمونهكه احتماالً از  –در استانبول 
 ةسد/  يقمر يدهم هجر ةسدخود ( زمانهمدر آثار  ايآ ،اندشده

و شواهد  هاداللت ،اندبوده رگذاريتأث) در هرات يالديپانزدهم م
ت اس نيپژوهش بر ا هيفرض هستند؟ هاآن در اجزاء و عناصر كدام

 – يرمويت يبر نقاش نيي وانگ يمذهب تيشخص ريتصوكه 
. استگذارده  ريتأث ،هاحالتعناصر و  ازلحاظ –مكتب هرات 

 بستهوا ريتصاو و نيي وانگ يآن است كه با معرف قيهدف تحق
در مكتب هرات را به لحاظ  شدهانجامنمونه آثار  آن، به
حضور  ن،يو چ رانيا ةرابط. در موضوع دينما يبررس ،يريرپذيتأث

قرار  يمورد بررس ران،يبر ا نياز چ يتيشخص ريتصو ريو تأث
 زانيمهم جهت روشن شدن م نينگرفته است. انجام ا

. در انجام دينمايم ياز مورد مذكور ضرور رانيا يريرپذيتأث
اال از دو اثر ب تيفيبا ك يرنگ يهابه نسخه يعدم دسترس قيتحق
بوده است. در  قيتحق يهاتياز محدود ،ياز توپقاپ شدهيمعرف

 ن،يي-وانگ ريدو اثر منتخب از تصو يپس از معرف يبحث اصل
 قيطبو ت سهيو مقا يابيبر رد يسع -ينيچ از اصلشده  يروبردار

در  ونيو هما يهما-با دو اثر شاخص منتخب از مكتب هرات
از جداول  يبند. در جمعگردديم -خانبكيشا ةچهرتكباغ و 

  سود جسته شده است. سهيو مقا قيتطب يبرا

                                                            
  .ودشياستفاده م ،نوع آن است نيترجيتلفظ اول كه از را مقاله، نيا در. 1

  نهيشيپ
 قاتيتحق ن،يچ و رانيا يريتصو ارتباط موضوع با ارتباط در
ابطه در ر يولدارد  وجود نيو الت يبه فارس يتوجهقابل ةشدانجام

 ،مورد كي جز يرانيا ينقاش در ينيچ نيي – وانگبا حضور 
در قرن  نيو چ رانيهنر ا ييارويرو«نشد. كتاب  افتي يانهيشيپ

در قسمت  م،در فصل دو مورا،يسوگ توبه قلم  »پانزدهم
 ياشبا نق ينيچ نيي وانگبه ارتباط  يااشاره يموضوعات مذهب

احتمال  دهسنياستانبول شده است. نو يتوپقاپ ةموزواقع در  يرانيا
از  يريرپذيتأثموجود در استانبول را با  يهاينقاش يرگذاريتأث
 يو بررس موردتوجه ،هرات آن زمان يهاينقاشبر  ن،يي وانگ

مجهول را مورد پرسش  ةنقط نياحاضر  ةمقالقرار نداده است. 
موجود در هرات  يهانمونه يدارد با بررس يقرار داده و سع

 ينيچ نيي وانگ ريرا از تصو هاآن يريرپذيتأثعدم  اي يريرپذيتأث
  .بدهد قرار شوو عناصر مورد كا هاحالتدر 

  قيتحق روش
 هرات و يآثار نقاش قيبه تطب يفيبا روش توص مقاله

. پردازديم ،استانبول يتوپقاپ ةمجموعو  ينيموجود چ يهانمونه
(در  نيي وانگ ريتصو يمعرف ومطالعه  با كه است آن بر يسع

 ريتأث يبررس به ينياز اصل چ شدهانجامو نشسته)  ستادهيحالت ا
مكتب هرات  يهاينقاشنمونه  رحالت و عناصر د ازنظر هانمونه

 و مقاالت ،از كتب يآورجمع. اطالعات بر اساس شود پرداخته
  .است بوده معتبر يتارنماها
  نيي- گوان يمعرف ياصل بحث
تلفظ  ةويشو به  an yinuK ايYin -Kwan 1 نيي-وانگ

Pinyin؛ Guanyin پادما" تيسانسكر شهينامش را از ر 
تنها  نيي وانگ. است گرفته لوفر،ياز ن متولدشده يبه معنا 2"يپان

 ةواسطبهاو را نه از جنبه ترس بلكه  نياست كه در چ ياالهه
 ةاله وانعنبهاو را  انيني. چانددادهقرار  ينييآ موردتوجه اشييبايز

 .) Goddess_myth, 2017  a(شناسنديمو رحمت  شفقت
 قيطر از يينااياماه سميبودتوسط  يالديقرن اول م لياوا در

 لي. اصل او تا اوا)Riddel,197:17( شد يمعرف نيچ به هند
در  نيدر چ خيتار بعدازآن ومذكر بوده  يالديقرن دوازدهم م

 ) Goddess_myth, 2017  a (شوديظاهر م مؤنّث يظاهر
 سميبود در 3تشورهيلوك آوا با سنگ هم و متناظر ،ينيچ نيي وانگ

اده استف كراتبه ينيچ يهنراست كه در موضوعات  ييانايماها
 و نمودرنج انتخاب  يرا برا نياست كه زم يشده است. او كس

 حيترج خود، در وانارين تحقق و ييرهااز  يناش يآن را بر خوش

2. Padma – pani 
3. Avalokitesvara 
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بعد از مرگش  ،يزندگ يمحبت و تقدسش در ط واسطهبهداده و 
 ,Goddess_myth( ديرس) رواناين( ييروشنابه  ماًيمستق

2017  b  بر خود دارد  يمختلف يهالقبو  ياساماو   نيچ ر )د
از  دهندهنجاتاز رنج،  يجنا بزرگ، دلسوز م،يعظ رحمتمانند: 
او  هبعالوهزاران بازو و هزاران چشم.  هباشند شهيهم ،مصائب

ره با باك يمواقع ياز هند و حت دارشهير ياصل ،جنوب يايدر ةاله
در  نيي وانگشده است.  سهيمقا زي) نميمقدس (حضرت مر

 شوديمشناخته  1"بزرگ وجود سه"از  يكي ييانايماها سميبود
 نيدر چ بزرگ، وجود هرسهاحاطه دارند.  عتيكه بر جانداران و طب

 به هوممف نيا ن،يي-وانگنام  در  3.شونديم دهينام 2"پوسه"
ان را انس ياعاست كه د ياو كس كه؛ است مستتر فشرده ينحو
 ,Goddess_myth( شنوديمو هم  دينيبيمهم  نياز زم

2017  a (. ييمهم بودا يهاتيشخص ريمانند سا نيي-وانگ، 
 عنوانبهداشته است. او  يرگريتصو ازلحاظرا  ياژهيو گاهيجا

ارشد  مقام ،)هاهتوسي(بود هاتيشخص ريدر كنار سا يمعنو يمقام
hrloe, ( دينمايم يهمراه را 5يامونيشاك اي 4تابايمانند آم ريتصو

 يميعظ اريتنوع بس ريدر تصاو نيي-وانگ شي). نما87 :1954
 شوديمشكل ظاهر  وسهيسالهه در  عنوانبه. او دهديمرا نشان 

اگون گون يهاحالتنشسته است. از  اي ستادهيكه اغلب در حالت ا
 كي يپرستار حال در ل،يبه حالت نشسته بر پشت ف توانيماو 

 و رس هشت اي سر كي با بازو، هزار اي بازو شش يدارا كودك،
 هاسترنج اميقادر به الت هاآنكه با  ،چهل دست ايچهار و هجده 

 در حال حمل ايو  يماهگردهنشسته بر  اي ستادهيحالت ا زيو ن
حالت آخر  دو .)(Goddess_myth,2017c يماهسبد با  كي

شاره ا ليدل نيقرار گرفته است به ا موردتوجهحاضر  قيدر تحق
  .دينمايم يبه منابع مرتبط ضرور

 قيتصد را يبا ماه نيي وانگ ارتباط مانده،يباق ريتصاو نمونه
تطابق  يخيمكتوب تار ةمانديباق اتيبا روا آناصل  كه ندينمايم

 ةدوردر  يالديم 817در سال  6چوئن نئ-كو اي نيي-وانگ«دارد. 
در  8شا  – يبر ساحل چ 7تزونگ نيشامپراتور تانگ  تيحاكم

 حال در بايز يبانو كي ظاهر در او. شد ظاهر ، 9وي –استان شن 
 بر عالوه. )Tomita et al, 1961:20( »بود يماه سبد حمل

بر  ميوجود دارند كه داللت مستق يگريمنابع گوناگون د ن،يا
 افتي هانيعام اتيدر ادب شتريباور ب ني. ادارند يماه و نيي-وانگ
 – وانگ يبه معنا ،10نييلن كوان  – وي: مانند يعبارت. شوديم
وان ك نيپ يد يمياست كه در داستان مكتوب قد يبا ماه نيي
 Fei( شوديم افتي) م 797-897در  دهي(به اتمام رس 11يچ

Fan, 1939:16يميداستان مكتوب قد خي). با توجه به تار 
 نآ ظهور خيتار ،يماه با نيي وانگآن بر  ةاشارمذكور و  ينيچ
 يالدينهم و دهم م يهاسدهبه  باًيتقر ،نيچ اتيادب و هنر در

.گردديبرمبه عقب  ،مقارن با دوران تانگ
  

   

                                                            
1. San Ta shin 

2. Pu Sa 

، دومي Wen shu(سانسكريت) يا به چيني Manjusriاولي  .3
Samantabhadra (سانسكريت) يا به چيني  Pu Hsien ميسو ،
Avalokitesvara  (سانسكريت) يا به چينيKuan – Yin (URL:1) 

4  .  Buddha Amitabha 

5 .Buddha Sakyamuni 
6.  Kuan.ying Chuan 
7  .  Hsien Tsung 
8 .Chi-Sha 
9.  Shen-yu(shenhsi اکنون استان  ) 
10.  Yu-lan kuan-Yin 
11 . Tai ping kuang chi 
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  )هاستادهيا( نيي-دو كوان ةدرصحن يريتصو عناصر

  
،استانبول،يتوپقاپموزهن،يي-وانگدو . 1 ريتصو

قرن  انهي/مق قرن نهم  ةانيم( 51b ،2160خزانه 
  )مپانزده

  )Sugimura,1986:195(ماخذ: 

 1 ريچهار برش از تصو .2 ريتصو  

  نگارندگان: مأخذ

 يدو به حالت هر) 1 ري(تصو اندبستهنقش  ريتصو در كرهيپ دو
 متس كرهيپ. اندگرفتهاز هم قرار  اندك يافاصلهبا  و ستادهيا

 اندهيانم ريتصو قاب خارج سمت به حركت حال در) نندهيب( راست
در دست  .است از صحنه شدن خارج حال در ييگو است، شده

 ياهم آن، داخل كه است زانيآو يسبد ،يبلند يچپش بر بندها
 يسمتق راستش دست با قرار دارد. ،شده دهيبا برگ پوش يخالخال
ر بدون پوشش ب يگرفته و پاها فيظر يلباس را به نحو نياز چ
دو  ).3 ري(تصو است گرفته قرار ،از دو شال بلندش يقسمت نييپا
 مانند رز نيسر دو آذ يكوچك به سر دارد و بر باال يمو رهيگ

 ود. دارد قرار ،انددهينشانبه سنجاق سرش  رسديمكه به نظر 
 دياز مروار ييرهايو زنج اندكرده نيرا تزئ شيهاگوش گوشواره،

رو  شال بلند كي. شوديم دهيو دو حلقه بر انگشتان دستش د
د او ر ةنيسو  هاشانه يشش پر از رو يهاستاره يبا طراح يدوش
 كيخورده است.  وتابچيپرها شده و  نيزم يكه بر رو اندشده

وله . دو منگشوديم دهيدر مقابل اندام د گريشال بر كمر و شال د
 هيته شدهرنگ ياز موها ديكه شا ،يفلز يهاهيآرا ةليوسبه

 تيشخص مانند درشتش و گرد صورت. شوديم دهيد ،اندشده

 به كوچك، ينيب و دهان و چشمان ابروها، در اغراق با همراهش
  .است درآمده شينما

 يار. اناست شده اندهينما رخ سه حالت به چپ، سمت كرهيپ
. تاس آورده صورت كينزد دنيبوئ حالت به ،يكوتاه ةشاخرا با 

 يطوط هيشب ياپرنده ده،يپوشان را آن نيآست كه راست،در دست 
توسط فلزات  سرچهار سنجاقسر با  يمو شيقرار دارد. آرا

. )الف 2 ريتصو(شده است  نيتزئ رزگونه، نقش با ،بهاگران
 ترنييپا يقرارگرفته و كم نهيس يبر رو جواهرنشان يگردنبند

از  ي. قسمتالف وب) 2 ري(تصو شونديم دهيدو سگك بر شال د
 دهياندام رس نييدر حد پاها به پا يعمود صورتبهرا كه  ياجامه

 دمانن نيهمچن او. اندختهيآم به هم اهانياردك و گ شونقاست. 
خود دارد. دو سر  يهاشانه يرو به روشن شال كي همراهش

. رسديم نهيبه زم شانيكه انتها اندخورده وتابچيپ يشال به نحو
 يهاانت در. است افتاده گريد شال يرو بر نييپا در روشن شال
 يغازها ،بالدار ةاجنّ خرس، مون،يم مانند جانوران از ينقوش شال
 با يالخ يفضاها و گشته روشنرنگ  د،يشده و با سف يريگقلم
.)4 ريتصو(پر شده است  انچيپ يابرها
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 1رياز تصويبرش .3 ريتصو

 گانمأخذ: نگارند
  1 رياز تصو يبرش . 4 ريتصو  

  مأخذ: نگارندگان

  در باغ ونيو هما يهما ةدرصحن يريتصو عناصر
 لدر مح هنگامشبدو دلداده در  داريد شگرينما 5 ريتصو

 رانگيباز ر،يحاضر در تصو ةكريپاست. چهار  ،محصور باغ كي
 )نندهيب(در سمت راست  ستادهيا كرهيهستند. پ ينقاش ةصحن
 نهيس ياحترام و محبت بر رو ةنشاناست كه دو دست بر  يهما

 رنگ،كي نسبتاً يلباس با و سر بر ساده يتاج ميننهاده است. 
 است درآمده شينما به ،سه رخ ياچهرهاز روبرو و با  ديد ياندام
 كهوجود دارند  كرهيسه پ ننده،يچپ ب در سمت. پ) 6 ري(تصو

 ينيچ ةشاهزاد يعني ياصل تيشخص يانيم ةكريپ
)Sugimura,1986:35( به ستادهيا يحالت در او. است ونيهما 

 سمت به رو شانه يول رخ، سه يحالت در سر و پاها ،يهما سمت
بر سر دارد  نيزر يتاج. الف) 6 ريتصو( است شده اندهينما ننده،يب

 هاستفاد ،اندشدهبه عقب رها  دو شانه يكه از رو ياز شال بلند
 مواج با دو سر يبندانيمبر تن دارد و  دوتكه ي. لباساست نموده
ه س يلتحا در چهره است. شده اندهينما ،نييدر فضا، روبه پا رها

ت. اس درآمده شينما بهآرام  ينقاش ةصحنبا كل  يرخ در هماهنگ
كرده و دست  كينزد صورتبهرا  يشاخه گل ييدست چپ گو

 زممالقرار دارد.  نييرو به پا ،لباس ريز در رها يحالت در اوراست 

 ري(تصورا در دست چپ دارد  فيظر يظرف كه ونيهما چپ سمت
 هس ياچهرهبا  ن،ييحالت اشاره با دست راست رو به پا بهج)  6

 ي. حالت شال رودارد ونيهما ،اول صحنه يبانو يسوبهرخ رو 
 تيوضع بهشباهت  اندشدهشانه به عقب رها  يكه از رو اششانه

كه با ظرافت انعكاس  بندانيم نيچنهمدارد و  ونيشال هما
 و دار وتابچيپ بندانيم يعني ون،يهما يرياز اجزاء تصو يگريد

 ،)ب 6 ري(تصو ونياوست. مالزم سمت راست هما نيآهنگ
 يماه سمت به رو گرفته را يميجس ظرف ،با دو دست كهيدرحال
 ،صاف يموها رهيسروگ در يتاج مين. دارد ريتصو چپ سمت در
 دهيخشصحنه به او ب ينسبتاً متفاوت را نسبت به دو بانو يشيآرا

 يودو بان ةكريپدر  شدهداده شيآهنگ نما ةاداماو  بندانيماست. 
 يچشمان با و گرد هم، به هيشب هاچهره يطراح نوعاست.  گريد

و  حالت .انددرآمدهبه اجرا  ،كوچك ينيلب و ب نيچنهم ده،يكش
 يافض. اندشده نيو تزئ يطراح يدقت و آراستگ باكمال هاجامه
در برگرفته و  ،حصار عنوانبه يمحدود از معمار يعناصر را باغ

در حضور ماه واقع در  باريو جو هاگلاندرون باغ با درختان و 
ورده آ به وجودشاعرانه را  ييفضا ننده،يگوشه سمت چپ ب يباال
.)5 ري(تصو است
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(حدود،در باغونيو هما يهما داريد .5 ريتصو

 ينيتزئ يهنرها يها) موزهم 1425ق/  828
  .]3727] شماره سيپار

  )83: 1390 ،(گرابارماخذ:  

  5 ريتصو از يبرش. 6 ريتصو  
  نگارندگانمأخذ: 

 5 و 1 ريتصاو قيتطب و سهيمقا

 ريصوت شد، آورده نيي وانگ يعرفم يانيپاقسمت  در چنانكه
 ندورا اواخر ازحداقل  ،يماه با نيي وانگ اي نيي-وانگ لن، -وي

شناخته شده بوده است.  نيدر چ -يالديدهم م ةسد اواخر– تانگ
 يد ماهبا سب نيي وانگ يريتصو يو نمودها هاافسانه كهينحوبه
 يعاد مردم انيم در) 9و  1 ري(تصو يماهگردهنشسته بر  ايو 
 ،ادشدهي ريدو تصو). Fei Fan, 1939: 16( بود جيرا اريبس

 .است ينيچ اصل از ينقاش دو هر ميقتمس ريتأثنشانگر اصالت 
ان نقاش ةموردعالق نيي-وانگ ريكه تصو ياساس علتنيابه

 ةسداواخر  باًيتقر -مكتب چان در اواخر دوران سونگ ييبودا
بوده  ،داشتند اتيبه ادب يخاص يكه وابستگ – يالديم زدهميس
با مركب مورد عالقه و توجه بوده است  يموضوع نقاش عنوانبهو 
)Soothill et al,1937:79وانگاز  ينقاش قدمت ني). بنابرا- 
 در موجود يهانمونه از ،اختالف دو قرنبا  حداقل نيدر چ نيي

  .گردديبرم ترعقب به ،يالديمربوط به قرن پانزدهم م ييتوپقا
 و يهما داريد و نيي-وانگدو  ريتصو ةسيمقا و قيتطب در

 و چهره اجزاء در شباهت نياول ،)5و  1 ري(تصو باغ در ونيهما
حالت صورت شباهت كامل به  كهينحوبهاست.  آن يكل يطراح
 اريبس آن اجزاء و گرد هاصورت دارد را يمغول-ينيچ يهاچهره
صاف  يهاسنجاقسر كه از  يمو شيهم هستند. در آرا هيشب

. ستا نيي-اندو كو يمو شيخاص آرا يژگياستفاده شده است و
سطح  ،بانوان ةمورداستفاد يهاسنجاق و شيآرا نوع چنانكه

                                                            
1. Five Dynasties (907-960A.D.) 

 يمو شيآرا«است.  نمودهيمآنان را مشخص  ةطبقو  ياجتماع
. است ودهب يعاد ينيچ قصر بانوان نزد در ،ييچندتاسر با سنجاق 

 ،بوده ظهمالحقابل انهيعام ريو تصاو انهيدر بانوان سطح م شتريب
ش همراه ناتيبه همراه تزئ سرسنجاقمو با دو  شيآنكه آرا ژهيو

 بوده معمول) يالديدهم م ةسد( 1سلسلهپنج  يريدر آثار تصو
سر با دو  يمو ني). تزئTomita et al, 1931:58-63( »است

كه در سمت راست  – ونيمالزمان هما يمو شيسنجاق در آرا
 دش اشاره باال در چنانكهاست.  تأملقابل –و چپ او قرار دارند 

 بوده ينيچ بانوان تيموقع نشانگر ،ييچندتا سنجاق از استفاده
 »انهيعام ريتصاو«و  »انهيم سطح« بانوان عبارت دو هر. است
 ياهسنجاقاست. اگر  ونيبر مالزمان هما ميو تعم رشيپذقابل

متذكر  ينقاش ةننديبو  يمالزمان را بر هما ةانيمسر سطح 
خص ش عنوانبه ونيهما يواال تيبا در نظر گرفتن موقع شوديم

 ستيآنان چندان دور از ذهن ن ةانيممقام  ،يهما موردتوجهاول و 
و  امع سطحاز  ةنشانرا  سرسنجاقاگر استفاده از  نكهيا گريد و
 شتريب نيچ عوام نزددر  نيي-وانگ يمذهب ريتصو م،يبدان انهيم
 يتيدر موقع ونيهما ،يمعن نيا نمودن لحاظ بابوده است.  جيرا

  شود. ريتفس توانديمهم  يشبه معنو
 ةرابطپرداختن به چهره و نوع  يايزوا) 5و  1( ريتصوهردو  در
كه  يگريد يريتصو عنصرهمسان است.  باًيتقر به گوش موها

 .باشديمشال  ،شده است اندهيمشترك نما ريدر هر دو تصو
. روش اول شدنديماستفاده  نيچبلند به دو روش در  يهاشال
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از  و گرفتيمبوده است كه به دور گردن از پشت قرار  يبه نحو
 آن، ييانتها سر دو. شديمبه سمت جلو رها  هاشانه يرو
 دوم، روش. مانديم زانيآو نييدر پا پاها، مقابل و موازاتبه

كه شال از  بيترتنيابهشكل بود.  Uاستفاده از شال به حالت 
از  شال يو دو انتها افتاديمبه پشت  هاشانه يقسمت جلو از رو

از  ترمعمول. روش اول شديماندام رها  نييقسمت عقب به پا
 ينيچ يدر نقاش -زمانهم هاالههروش دوم بود. بانوان دربار و 

روش  ،دوره نيبعدازا ،قرار دادند مورداستفادهآن را  -تانگ ةدور
د ش دايهو زين يريقرار گرفته و در آثار تصو مورداستفادهدوم 

)Harada,1963: 42.(  
استفاده از شال در روش دوم  ،موردمطالعه ريهر دو تصو در
 از عنصر نامبرده در يريگدر بهره شباهتاست.  مشاهدهقابل
است.  تياهمحائز  اريبس – رگرانيتوسط تصو – يريتصو يفضا

شال در روش دوم  از كرهيهر دو پ ،نيي –دو كوان  ريدر تصو
به رنگ روشن از  هاشال نيي وانگو در هر دو  اندنمودهاستفاده 

 يهاشال البته. )1 ريتصو( اندشدهرها  نيپشت سر بر زم
 .)Ibid:44( اندبوده تركوتاه ياندك نيدر چ مورداستفاده

و مالزم سمت چپ،  ونيهما ،ج 6 و الف 6 ريدر تصو ،وجودنيباا
 ريبا خود دارند. در هردو تصو وضوحبهنوع دوم را  ةاستفادشال و 
ده ش يبرداربهرهو حالت ساز  يشينما يعنصر عنوانبهاز شال 

ل و استفاده از شا در ريدو تصو نيا كينزد ارياست. شباهت بس
 يريرپذيتأث ن،يي وانگ يريتصو ةعقبو  خيدر نظر گرفتن تار

آشكار است. روش دوم  –در مكتب هرات  – يموريت ةنمون
اده بوده مورد استف نيدر چ شهيهم رييتغ ياستفاده از شال با اندك

 وانيد ،دموت ةشاهنامدر  زين يرانيا ي) در نقاش7 ريتصو(است 
آثار محمد  ،ودمنهلهيكل) م 1349-1281( يكرمان يخواجو

-1410گلستان (در كاخ  (ص) امبريو معراج پ )8 ريتصو( قلماهيس
  ).Sitad,1939: 58( شوديم دهيد ،)1420
  

 

  

  
درخت،رينوازنده در ز يبانو. 7 ريتصو

 2153استانبول، خزانه  ،يتوپقاپ

60a. fol  
  )Sugimura,1986:214(ماخذ: 

) رياز تصو يقسمت( رقاصان، .8 ريتصو  
استانبول خزانه  قلم،اهيمنسوب به س

2160 
77b. fol  

  )Sugimura,1986:176(ماخذ: 

 كه ياپارچه يهاروبان حالت) 5و  1( ريدو تصو سهيمقا در
 گآهن در كامل يشباهت ،استفاده شده است بندانيم عنوانبه

   .اندينمايم را عنصر، نيا از استفاده

                                                            
2. Hariti 

 نيچنو هم طانيمادر ش ةاله اي Kishimojinدر ژاپن نماد  انار. 3
Kichijoten در هند  زيو نStimahadevi  همسرVaisravana  .است

كوچكش  ةشاخرا با  يانار چپ، سمت نيي-وانگ 1 ريتصو در
به علت داشتن  انار،كرده است.  كيدر دست چپ به صورت نزد

در هند بوده است.  يبارور ةاله 2 يتيهراز  ينماد ار،يبس يهادانه
. 3كرد دايانتقال پ ،به شرق دور مانند ژاپن ازآنجا وهيم نيا

 در) Kaiga,1960:25( كنديرا به انسان اعطا م لتيو فض يكه شاد يكس
پسران  يمعن كه-... tzu,فراوانش يها. به علت دانهاست اوالد نماد انار نيچ
 .(Gulland,1963:108) شوديخوانده م -دهديم
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ا تاست.  جوارشهم يو كشورها رانيا ةژيو ةويمانار  ،وجودنيباا
 – اتياز آناه نينماد ييقبل از اسالم معنا رانيكه انار در ا يحد

 بودهفراوان  موردتوجه نماد كي عنوانبه بوده و -يالهه بارور
 يتيهر كه يآنجائ). از Shepherd, 1964: 18-20(است 

در  نيي-وانگو پرستش  شيدر ستا يالهه بارور عنوانبه
 ,Sugimuraبوده است ( موردتوجه گ،نيو م وآني يهادوره

با انار و  -سمت چپ – نيي وانگ نينماد ةرابط) 1986,25
 يمعنا هرات، رگريتصو .شوديمآشكار  ،در دست اششاخه
 دست حالت از آن يبجا و حذف ريتصو از را يمذهب و نينماد
. ستا نموده استفاده شتر،يب تيميصم يالقا يبرا ون،يهما چپ
 يجانوران ريتصاو با) 4 ريتصو( چپ سمت نيي-وانگ ةجام نيتزئ

 ،در حال باال رفتن از درخت هاخرس ،در حال پرواز هااردك: مانند
ر عناص ،اهانيو معلق و گ چانيپ يو ابرها گوشيباز يهامونيم

 كهينحوبه. كننديم يبازساز يرانيا يرا در نقاش ينيكامالً چ
 –مكتب هرات  – يموريدوره ت يعناصر در نقاش نياز ا يبعض

 كنديم دايپ انتقال زين يبه دوره صفو يكرده و حت دايادامه پ
)Ackerman,1968: 68-2061.(   

 يهاحالتاز  يكيعنوان شد  نيي – وانگ يدر معرف چنانكه
 است يماهگردهحالت نشسته بر  ن،يي-وانگ يتجل

Goddess_myth,2017c)(. از 9 ريتصو منظور نيا به 
  .است شدهانتخاب  يتوپقاپ ةمجموعمزبور مربوط به  ةصحن

  

 

  

  
موزه،يماهيروبرنشسته نيي-گوان. 9 ريتصو

  .fol،61b ،2160خزانه  استانبول، ،يتوپقاپ
  م مقرن پانزده انهيق / م نهم قرن انهيم

 )Sugimura,1986:195(ماخذ: 

 نيالدخان (كمال بكيشا ةچهر. تك10 ريتصو  
  بهزاد)

  م 1511ق /  914 حدود هرات،
  )101: 1384(پاكباز،ماخذ: 

  
نشسته و  نيي-وانگ ةدرصحن يريتصو عناصر
 خان بكيشا ةچهرتك

 يماهگردهبر  چهارزانودر حالت  نيي وانگ ،)9( ريتصو در
راست قرار داده  يران پا يرو را راست دست زمانهمنشسته و 

 كهيدرحالرا گرفته است.  يخالخال يو با دست چپ دم ماه
 ياچهره با. درآمده است شيسه رخ به نما يتيصورت در وضع
-ينيگرد چ ياچهرهبا  نيي-وانگ. نگرديم راستآرام به سمت 

بات كوتاه تناس ادآورياندام،  ةانينما كوتاه تناسبات با زين و يمغول
با خطوط  زانوها، و يانيم اندامو  هاشانهاست.  ينيچ ةانينما

 قيتطب و سهيمقا يبرا .اندشده يطراح وضوحبهقاطع  و يمنحن
وان عن بابهزاد  نيالدكمالمنسوب به  يريتصو باال، ريتصو

). 10 ريتصو( است دهيگرد انتخاب خان، كبيشا ةچهرتك
 دست راست را بر او هشد اندهينما چهارزانوخان به حالت  كبيشا
 يبسته و دستمال يراست و دست چپ را در حالت يران پا يرو
 رخ سه چهره تيوضع. است داده قرار چپ يپا يرو ،آن ةانيمدر 
  .دارد خود راست سمت به ينگاه و

  10و  9 ريواتص قيتطب و سهيمقا
 ستا رخ سه يتيوضع ريتصو دو هر در سر شينما تيوضع

نگاهشان به سمت  ،شده اندهينما تيهر دو شخص كهيدرحال
 نيي-وانگمشخصاً  سر ناتياست. در تزئ ليراست خود متما

ه مو در رستنگا ني. تزئاست برخوردار ينيچ ناتيتزئ از) 9 ري(تصو
ان كه خ كبيشا ةچهراو را با  ريتصو ديروارم يهادانهبا  يشانيپ
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 ياپارچه ناتيتزئ ةادام. سازديم زيمتما است، ينيزم يتيخصش
 ريحركت او را در تصو است، بسته نقش نيي-وانگكه بر سر 

 شيبرعكس در حركت سر و اجزاء به نما يول كنديمبازگو 
. دشويممالحظه  ييستايسكون و ا ينوع خان كبيشا ةدرآمد

همسان دست راست شباهت  شيبر نما ديتأكو  هاشانهحركت 
 يو زانوها در طراح هاشانه. اندينمايمرا  ريهر دو تصو اديز اريبس
 نيرآستس. برش در اندنموده تيالگو تبع كياز  ييگو م،يترس و

اوت تف نيا با يول دارد قرار آرنج از باالتر ياندك ر،يهر دو تصو
. باشديم ترقيدق اريبس ن،يي-وانگ ةكريپدر  يكه برش و طراح

 و ليقل اريبس ،خانبكيشا ريو خطوط جداساز در تصو هابرش
 يدر طراح يريتصو يهاشباهتوجود  رغميعل. است محتاطانه

 ميمفاه انگريب ن،يي-وانگ) از 9( ريتصو ت،يشخص بيو ترك
) از 10( ريتصو ي. ولاست يمذهب يدادهايرو به وابسته و نينماد
 يجار يدادهايرو به وابسته و يواقع ميمفاه انگريب ،خان بكيشا

  .است
  

  يريگجهينتو  يبندجمع
 نيي-وانگ ،كه در صفحات گذشته اشاره شد طورهمان

 ،ينيزم يزندگ مصائبانسان از رنج و  يناج ةاله عنوانبه
 رد هند، ييانايماها سميهندوئ در تشورهيآوالوك از يانعكاس
 يالديم اول قرن لياوا يمذهب ميمفاه نيا. بود نيچ نيسرزم
مذكر و  يدر حالت يالدي. او تا قرن دوازدهم مشد نيچ وارد
نواع است. از ا ييشناساقابل مؤنث يابا شاكله خيتار نيبعدازا

بوده و  ياو با ماه ريتصو ن،يي-وانگ يتجل ةگان وسهيس
در حال حمل سبد  يظهور او را با ماه ينيمنابع چ نيتريميقد
مربوط به قرون نهم و دهم  – يماهگردهنشسته بر  ،يماه
 – ريوبه دو تص ماندهيباق ري. از نمونه تصاودارنديم انيب يالديم

 رد( يماهگرده برنشسته  نيي وانگو  ستادهيا نيي وانگدو 
با  يفپس از معر ،مذكور ريتصو دواشاره شد.  )استانبول يتوپقاپ

 يرياجزاء تصو وحالت  ازنظراز مكتب هرات  دهيبرگز ريدو تصو
دول ج صورتبهآن  ةخالصقرار گرفت كه  قيو تطب سهيمورد مقا

:است ريز
  رانيا هرات مكتب و نيچ نيي-وانگنمونه آثار منتخب از  يريتصو ةسيمقاو  قيتطب. 1جدول 

 شماره  اثر مشخصات
باموشيآرا  ينيچ ةچهر طرح  ريتصو

  ينيچ يالگو
شالازاستفاده

 تنايتزئ شباهت  البسه شباهت  مواج بندانيم  دوم نوع در
  البسه

 نيي-وانگ دو
  (چپ) ستادهيا

 و الف 2، 1
  4ب،

         

 نيي-وانگ دو
  (راست) ستادهيا

 و پ 2، 1
  3 ج،

         

  پ 6 ،5  يهما
 

-  -  -  
    

  الف 6، 5  ونيهما
 

-  
       

 چپ سمت مالزم
  ج 6 ،5  ونيهما

         

 سمت مالزم
  ج 6 ،5  ونيهما راست

   
-  

      

ه نشست نيي-گوان
  9  يماهبر گرده

  
-  
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 شماره  اثر مشخصات
باموشيآرا  ينيچ ةچهر طرح  ريتصو

  ينيچ يالگو
شالازاستفاده

 تنايتزئ شباهت  البسه شباهت  مواج بندانيم  دوم نوع در
  البسه

 بكيشا ةچهرتك
  10  خان

 
-  -  

      
نگارندگانمأخذ: 

 ريتصاو قيو تطب سهيدر مقا ،1 جدول در يريتصو يهابرش
جدول، تشابهات و  يدر باال ذكرشدهمربوط به هر عنوان 

ها و شباهت ةخالصكه  اندينمايرا م يمعنادار يهايهمسان
آورده شده است. 2در جدول  هاتفاوت

  
  گفتهشيمنتخب پ ينمونه آثار نقاش ةسيو مقا قيتطب. 2جدول 

نگارندگانمأخذ: 
 شدهانجام رينقاط مشترك در تصاو زانيدر نظر گرفتن م با

 ،در مكتب هرات شدهانجام يهانمونهو  ينيچ نيي-وانگاز 
نظر حالت و عناصر  از-يريتصو يهايژگيوانعكاس 

 الًكام ،مكتب هرات يهانمونهبر  نيي-وانگاز  -دهندهليتشك
 قيحقت يپاسخ اصل ،خلق آثار خيتار نمودن لحاظ با. است مشهود
بر  –ول استانب ييموجود در توپقا نيي-از كوان يآثار نقاش ايكه آ
. رددگيمآشكار  ؟اندداشته ريتأثخود در هرات  زمانهم ينقاش آثار

از  دهشانجام يآثار نقاش اديزاحتمالبه كه است آن حيصر پاسخ
 مكتب از منتخب آثار بر - ميرمستقيغو  ميمستق - نيي-وانگ

 شال و ،هايسازچهره ،هاكرهيپ حالت در. اندبوده رگذاريتأث هرات
و شواهد مهم در  هاداللتاز  ،هاآنوابسته به  ناتيالبسه و تزئ

كه  ديتأك نيا با .است بوده ينيچ نيي وانگ رياز تصو يريرپذيتأث
بوده  يرياز جهت حالت و عناصر تصو نيي-وانگاز  يريرپذيتأث

در مكتب هرات  يرانيا هنرمند موردتوجهآن  يمذهب ميو مفاه
بر  يپژوهش مبن هيآنچه گذشت فرض بنا برنبوده است. پس 

 – يموريت يبر نقاش نيي-وانگ تيشخص ريتصو يرگذاريتأث
. در ديبه اثبات رس يريحالت و عناصر تصو ازنظر –مكتب هرات 

 ازنظر نيي-وانگظهور  يامكان بررس ،يآت يهاپژوهش
 يمذهب -يشينما يهاحالت گريو د رنگ نينماد يهاجلوه

نكه آ گريوجود دارد و د يرانيا يدر نقاش ن،يي-وانگ ةآشكارشد
در هنر  -نيي وانگ- يبا اساس مذهب يريتصو يريرپذيتأثعوامل 

 و بوده چگونه – آن يمذهب نينماد ميمفاهبدون اعمال  يرانيا
 از حالت و اجزاء يريرپذيتأثبه  رانيهنر ا درعلل  نيكدام به

  .شوديم بسنده صرف، يريتصو
 فهرست منابع
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