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دورۀ کاشان منتسب به ات هنر سنتی چینی بر فرش شکارگاهی تأثیرتبیین 

 ژنتاررژ رویکرد بینامتنی از منظرمبتنی بر  موزۀ متروپولیتن صفوي

  *حسن شکري

  **ناهید جعفري دهکردي

  چکیده

کـه  اسـت   یهای مشخصهبرخی  حاملبندي و حتی مضمون  از منظر نقش، طرح، ترکیب ایران دورۀ صفوي فرش

ساسانی از چـین   ۀها که از دور . برخی از این طرح و نقشدر نوع خود گنجایش انجام مطالعات بسیاري را دارد

ـ ی نقوش چینی را در خـود گنجا سیاق موجود در طراحنوعی سبک و  به ،اند به عاریت گرفته شده ایـن   .انـد  دهن

نیویورك که مربوط بـه  متروپولیتن  هنري موجود در موزۀکاشان  منتسب به نقوش در فرش شکارگاهی ابریشمی

شامل برخی عناصر تصویري سنتی چینـی ماننـد   شود؛ فرش مذکور  است نیز دیده میبوده میإلدي قرن شانزدهم 

مـتن بـراي    پـیش  اي ها را گونه توان آن که می استیا قرقاول  ابرهاي اسفنجی، پرندهگیاهان و سگ، - اژدها، شیر

ـ گیري فرش ایرانی مورد نظر دانست شکل ا رویکـرد بینامتنیـت و روش   . بر این اساس نگارندگان تإلش دارند ب

ات نقـوش موجـود در هنـر سـنتی چینـی      تأثیرهدف شناسایی  مطالعات اسنادي و باتحلیلی حاصل از  توصیفی

متروپـولیتن از منظـر ژرارژنـت در رویکـرد      ارشـان موجـود در مـوزۀ   متن بر فرش شکارگاهی ک عنوان پیش هب

مـتن چگونـه در فـرش     پیش عنوان  بهنقوش موجود در هنر سنتی چینی بینامتنیت، بدین پرسش پاسخ گویند که: 

 کننـد؟  از منظـر بینامتنیـت ژرارژنـت نمـود پیـدا مـی       موزۀ متروپولیتنکاشان موجود در  منتسب به شکارگاهی

مـتن بـر عـواملی همچـون      عنـوان یـک پـیش    نقوش چینی بـه  است کهگویاي آن  نظر مورد هاي پژوهش یافته

یـا فـوداگ   سگ -   در آن، شیرهاي چینی، اژدها و مفاهیم موجود  ر گیاهان و حیوانات، تائی و ابركگیر دو گرفت

عنوان عنصري که از چین وارد طراحی و بافت فـرش ابریشـمی    و نقش قرقاول به بوده سته از آیین بوداکه برخا

 گونه که ژرارژنت در رویکـرد بینـامتنی از نگـاه    همان صورت صریح و ضمنی هکاشان شده است، ب  شکارگاهی

  است.شده   وام گرفته ،دارد می اعإلم خود

  .یفرش منتسب به کاشان، فرش شکارگاه ن،یچ یسنت ژرارژنت، هنر تینامتنیب ،يصفو ۀدورها:  واژهکلید

                                                           
 hasan.sh.art@gmail.com ، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران/ارشد نقاشی کارشناس *

  jafari.nahid20@gmail.com دانشجوي دکتري پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران/ **

  10/2/1401تاریخ پذیرش:           1/12/1400تاریخ دریافت: 

  1401ستان بهار و تاب ،یشناسکاشاندو فصلنامه علمی 

 94ـ77صفحات: )، 28 یاپیپ( 1شماره ، 15دوره 

 یترویجعلمیمقاله 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسیکاشان

 )28(پیاپی  1شمارۀ 
 1401بهار و تابستان 

 

78  

  مقدمه. 1

دوران تـاریخی ایـن    تـرین  درخشـنده یکـی از   دورۀ صفوياز منظر جایگاه و تعالی در هنر ایران، 

 داشته اسـت.  چشمگیريبافی پیشرفت  خصوص قالی هصنعت نساجی ب ،در این دوره کشور است.

تبریـز، یـزد، کاشـان و اصـفهان کـه از گذشـته       « ندبا آغاز حکومت صفویان مرکزهاي بافندگی مان

(فریـه،  » دوباره به فعالیت و پیشـرفت خـود ادامـه دادنـد     ،اي بودند داراي صنایع بافندگی پیشرفته

برپـایی صـنعت نسـاجی و     فرمانی دربـارۀ  ي�دیم 1502ژوئن  15در  اسماعیل . شاه)159: 1374

موجـود   دورۀ ساسـانی در کند که با تکیه بر این دستور هرآنچـه   ایران صادر می بافی فرشفرش و 

، بـه عظمـت دوران ساسـانی    ازگشتاین یعنی ب ؛دشو احیا می بوده است به یکباره در ایران مجدداً

خورد. ایـران و چـین دو تمـدن     اي که در آن ارتباط عمیق دو ملت ایران و چین به چشم می دوره

ترین ابـزار کارآمـد   مـؤثر با تکیه بر اینکه هنر هـر سـرزمین از   اند.  گذار و عظیم در شرق بودهتأثیر

هنـري   شـناخت در حـوزۀ   همچنین تعام�ت رایج میان دو کشور اسـت،  براي شناخت فرهنگ و

تواند در شناخت فرهنـگ   یها م ات متقابل آنتأثیرمشترك در بین دو تمدن عظیم و نیز بازشناختن 

ات متقـابلی از  تـأثیر در هنرهـاي مختلـف در طـول تـاریخ      رسان باشـد.   ها یاري و روابط میان آن

نیـز از ایـن قاعـده    کشور ایران و چـین   خورد که در این بین دو می  هاي مختلف به چشم سرزمین

انـد و ایـن    نیستند. این دو تمدن توسط راه ابریشم از گذشـته بـا یکـدیگر در ارتبـاط بـوده      مستثنا

صورت اولیـه از دوران   ات که بهتأثیراین  است.  ات فرهنگی و هنري نقش داشتهتأثیرارتباط نیز بر 

دورۀ ند، تـا دوران احیـاي فـرش ایـران یعنـی      و در نوع خود نیـز ارزشـمند    گرفته  ساسانی شکل

هـاي موجـود در    مایـه  ات در نقـش تـأثیر ایـن   .خورند با ایجاد برخی تغییرات به چشم می صفوي

هاي آثـار هنـري مربـوط بـه      ترین بخش اهمیت ها یکی از حائز مایه اند. نقش ها قابل م�حظه فرش

را با حقـایق زیـادي    گذار ماتأثیرمتن  عنوان یک پیش هها ب و بررسی و شناخت آن استیک منطقه 

. یکـی از ایـن   دکنـ  هنري یک ملـت را در هـر دوره آشـکار مـی    سازد و همچنین نفوذ  می رو هروب

سنتی چین بر ایران باشـد، فـرش ابریشـمی     ات هنرتأثیرتواند حاکی از  که می ییها ها و فرش بافته

در  14.40.721 ۀبـه شـمار   اکنـون  است کـه در دوران صفوي شده در شهر کاشان  تهبافشکارگاهی 

چشـم    هاي سنتی چینـی بـه   مایه شود و در آن برخی نقش نگهداري می 1نیویورك متروپولیتنموزۀ 

گیـري از   هاي فرش نقاشان ایرانی نیز در بهـره  طراحی ،خورد. البته ناگفته نماند که در این میان می

نقاشـان  ثر از هنر چین اسـت.  یرا از جهتی نقاشی ایرانی نیز متأ، زنبوده تأثیر نقوش سنتی چینی بی

ها با کمال دقـت و ظرافـت    نگارهو اند زیرا نقش در طراحی فرش دورۀ صفوي نقش بسزایی داشته
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سـگ  - گیاهان، اژدها، شـیر  هاي اسفنجی و ابرك ). نقوش132: 1395طراحی شده است (سیوري، 

اي  گونـه  بـه  انـد  و پرنده یا قرقاول که در فرش ابریشمی شکارگاهی منتسب به کاشان قابل مشاهده

هـا   گیري از آن ی و سنتی کشور چین دارند که ایجاد برخی تغییرات در نوع بهرهتزیینریشه در هنر 

در انـواع   2گونـه کـه ژرارژنـت    همـان  .دخـور  طراحی و بافندگی فـرش بـه چشـم مـی     در حوزۀ

کنـد، کـه مطالعـه بـر روي ایـن       خود مطـرح مـی   4در رویکرد بینامتنیت 3ها متن گیري از پیش بهره

در ایـن   مطـرح  ، پرسشدهد. با این تفاسیر دست میه شده اط�عات مفیدي را بهاي ذکر متن پیش

مقاله این است که: تأثیرات هنر سنتی چینی چگونه در فرش شکارگاهی منتسب به کاشان موجـود  

کنند و این تأثیرات از منظر آراي ژرارژنت در رویکرد بینامتنیـت   نمود پیدا می موزۀ متروپولیتندر 

؟ هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیرات هنر سنتی چینـی بـر فـرش    گیرند میاي قرار  دستهدر چه 

این تأثیرپذیري از منظـر   گونۀو همچنین  موزۀ متروپولیتنشکارگاهی منتسب به کاشان موجود در 

  ژرارژنت در رویکرد بینامتنیت است.  

  . روش پژوهش1ـ1

 ماهیــت، نظــر از و دارد قــرار اي توســعه هــاي پــژوهش ۀزمــر در هــدف، لحــاظ بــه جســتار ایــن

 از طریـق  هـا  داده انجـام شـده و   اسـنادي  شـیوۀ  اط�عـات بـه   آوري جمـع . اسـت  تحلیلی توصیفی

ع�وه بر تصویرسازي آنچه هست، به تشـریح و   تحلیلی تحقیق توصیفی. اند نظم یافته برداري فیش

پـردازد. پژوهشـگر بـراي توجیـه      مـی تبیین د�یل چگونگی و چرایی وضعیت مسـئله و ابعـاد آن   

جو در ادبیات و مباحث نظـري  و گاه استد�لی محکمی دارد که از طریق جست د�یل، نیاز به تکیه

نیـا،   (حـافظ  شود ها فراهم می ها و قضایاي کلی موجود نظیر قوانین و نظریه تحقیق و تدوین گزاره

پـردازي، مرزهـاي    د، ارزیابی و نظریهشود از طریق نق اي ت�ش می در پژوهش توسعه). 71: 1400

ـ    براي بررسی پدیدههاي جدیدي  این طریق بتوان شیوه دانش گسترش یابد تا از ه هـا و وقـایع ارائ

تري براي شناخت پیشنهاد کـرد   هاي منطقی نمود، ابزارهاي جدیدي براي تجزیه و تحلیل و روش

  ).88: 1396هاي موجود را بهبود بخشید (نظري،  یا روش

 اسـت  کاشان در دورۀ صـفوي منتسب به یک نمونه فرش شکارگاهی  پژوهش، آماري عۀجام

انتخـاب هدفمنـد   اسـت.    شـده   برگزیده هنري متروپولیتن نیویورك ۀهدفمند از موز صورت به که

مـورد   پدیدۀ شکل و ماهیت از فهمی به یابیدست کیفی تحقیق ها به این دلیل است که هدف نمونه

 و مفـاهیم  هـا،  ایـده  و تولیـد  ضـخیم،  هـاي  توصـیف  توسـعۀ  معنـا،  بازگشـایی  در راستاي مطالعه

    ).34: 1392محمدپور، ( شوند گزینش ها نمونه است �زم رو ازاین هاست؛ داده بر مبتنی هاي نظریه
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  از منظر ژرارژنت . چهارچوب پژوهش: رویکرد بینامتنیت2ـ1

 ییبـاز و پساسـاختارگرا   ییاست که بـا سـاختارگرا   یمهم مسائل از گریمتن با متون د کیارتباط 

ـ  6سـتوا یکر ایژول 5سمت خود جلب کرده است. را به يادیتوجه پژوهشگران ز  ۀبـار در دهـ   نیاول

از  بعـد . هر نوع متن مختلف استفاده کـرده اسـت   نیارتباط ب يرا برابینامتنیت  ۀواژمی�دي  1960

 ایـ  گـر ید يهـا  متن با متن کی انیهر نوع رابطه م ستوایکر یمطالعات ۀآن ژرارژنت با گسترش دامن

ـ نامتنیکرد که ب میآن را به پنج دسته تقس و يگذار امن تیترامتن دیجد ۀخود را با واژ ریغ  یکـ ی تی

و  تی، فرامتنتیرامتنی، پتیسرمتن ند از:ا عبارت تیترامتن گرید اقسام. شود یاز اقسام آن محسوب م

ط بین دو متن بـا تکیـه   . بینامتنیت ارتباشوند یرا شامل م يگرید يبند میتقس کیکه هر تیمتن شیپ

 در متن دیگري )1 (متن وقت قسمتی از یک متنعبارت دیگر هر به حضوري است و بر اصول هم

بین این دو ارتباط بینامتنی محسوب خواهد شد. ژرارژنـت بینامتنیـت    ) حاضر باشد، رابطۀ2 (متن

صـریح و غیرصـریح و همچنـین بـاز      لفظی و صریح، کمتر کند: را به سه قسمت عظیم تقسیم می

گیرنـد: صـریح و    تعـاریف زیـر مـورد مطالعـه قـرار مـی       صریح. این سه دسته با مضامین و کمتر

پنهان یا غیرصریح که هـیچ   ؛متن محسوس است واضح حضور پیش صورت بهشده که در آن  اع�م

ضمنی کـه در   شد، و سرقت محسوب می و در برخی آثار نوعیاست متن دیده نشده  اثري از پیش

هـایی از   واقـع سـرنخ   شـود کـه در   هایی مواجه می آن مخاطب با برخی کنایات، تلمیحات و نشانه

). در مسیر این پژوهش با تکیه بـر انـواع روابـط    56: 1386 ،(نامور مطلق متن هستند حضور پیش

نظر که ریشـه در فرهنـگ و هنـر     توان دریافت که نقوش سنتی مورد بینامتنی از نگاه ژرارژنت می

چین دارد با چه تغییراتی و چگونه در فـرش ابریشـمی شـکارگاهی منتسـب بـه کاشـان در دورۀ       

  ).1 کند (تصویر صفوي حضور پیدا می

  
 موزۀ متروپولیتنمنتسب به کاشان دورۀ صفوي  یبر فرش شکارگاه ینیچ یهنر سنت اتتأثیر نییتب :1 تصویر

  )نگارندگان( ارژنترژ ی از منظرنامتنیب رویکرد بر یمبتن
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  پژوهش  پیشینۀ. 3ـ1

هـاي ایرانـی و    حاضر، در دورۀ صفوي و همچنین تأثیرات نقـوش چینـی بـر بافتـه     در زمینۀ مقالۀ

 دینلـی جملـه: ذکریـایی کرمـانی و      انـد از  شکارگاهی مواردي هسمو با این مقاله یافت شده  فرش

 ۀمطالعـ  ؛یارزش يها بر نظام تأکیدبا  ينقوش گروه شکار در فرش صفو ۀمطالع«ۀ در مقال) 1395(

نظام ارزشی رایج در جامعـه  دارند که  اذعان می» بوستون بایز يهنرها ۀشکارگاه موز یقال :يمورد

که ع�وه بـر   است  تهگفتمان هنري فرش با نقش شکارگاهی تأثیر بسیاري داش صفوي بر در دورۀ

  بافـت فـرش   هاي اخ�قـی و مرامـی نیـز در طراحـی و     مفاهیم مذهبی، ارزششر،  و خیر ۀدوگان

نمـادین پرنـده در    مایـۀ  بررسی نقش«  پور در مقالۀ فر و صباغ اند. شایسته شکارگاهی تأثیرگذار بوده

اي در  اي و اسـطوره  بـه جایگـاه نقـوش افسـانه     »وي و قاجار از نظر شکل و محتـوا هاي صف فرش

 دورۀ صفوي و قاجار اشاره دارند و پس از آن به نقوش پرندگان که نمادي شده در هاي بافته فرش

در  )1386(پـور   غنی فرهنگی آن در ایران اشاره دارند. طالـب  از رهایی هستند و همچنین پشتوانۀ

یران و ، ارتباطات اقتصادي و سیاسی ا»تجلی طرح و نقش منسوجات چینی در هنر ایلخانی«مقالۀ 

 و بیـان  اشـاره گیري ایرانیان از نقوش چینی در منسوجات  و به بهره قرار داده چین را مورد بررسی

ها و کا�هـایی کـه بـه     ها، نقاشی ها، گلدان که در این حوزه از نقوش موجود بر سفالینه کرده است

هـاي هنـر    مایه تأثیر عناصر و نقش« در مقالۀ )1380(اند. آژند  شده  شدند الهام گرفته ایران وارد می

فرهنگـی و بازرگـانی ایـران و چـین، تـأثیرات       پس از مطرح کردن ارتباط دیرینۀ، »ینی در ایرانچ

 وجـه تمـایز مقالـۀ   اسـت.    نقوش سنتی چینی را بر هنرهاي تجسمی ایران مورد مطالعه قـرار داده 

صـورت   یک از ایـن منـابع بـه    هاي ذکرشده بدین صورت است که در هیچ حاضر با منابع و پیشینه

سـنتی چـین باشـد     ثر از هنرکه متأ بسته بر فرش ایرانی دورۀ صفوي ، بر روي نقوش نقشمتمرکز

گیـري از نقـوش موجـود در هنـر سـنتی چـین نیـز         نوع بهـره   ۀمعطوف نبوده و همچنین در حیط

نامتنیـت ژرارژنـت بـر    حاضر با تکیه بر رویکرد بی  که مقالۀ  پژوهشی انجام نشده است. در صورتی

تن (نقوش سنتی چینی) در متن اصلی (فرش ابریشمی شـکارگاهی منتسـب بـه    م نوع حضور پیش

 کاشان مربوط به دورۀ صفوي) اشاره دارد.

  ارتباط فرهنگی چین و ایران. 2

ابریشـم قـرار    ۀ آسـیا در مسـیر جـادۀ   شرایط خاص جغرافیایی خود در قـار  واسطۀ کشور ایران به

داشت و از طریق این جاده کا�ها و همچنین هنرهاي سنتی و باستانی در این دو تمـدن کهنسـال   

هـان   شدند. این دسته روابط از دورۀ مستقیم و غیرمستقیم بر یکدیگر تأثیرگذار واقع می صورت به
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ک گذر و راه ) شروع شد و توسط یم206ـ220زمان با دوران اشکانی ایران است ( در چین که هم

از جمله پشم  از این طریق برخی کا�ها کرد و ان به ترکستان چین ارتباط پیدا تجاري از کشور ایر

هاي دریـایی و   ه است اما از همان برهه برخی راهابریشم نبود ۀشد. این راه جادبه مغولستان راهی 

راي چـین و  نی سفاشکا ۀخشکی موجب پیوند هنري و فرهنگی میان ایران و چین گشت. در دور

نشده است امـا   اینکه در منابع ایرانی از این مطلب سخنی نقلآمد داشتند باو ایران با یکدیگر رفت

پـور   دانـش انـد (  این موارد ذکر شـده  ،شد ور ترتیب داده میهایی که براي امپرات در چین در سالنامه

تـر   روابط میان دو کشور ایران و چـین گسـترده   م)651ـ224( دورۀ ساسانی). در 45: 1373پرور، 

هـا،   تري با یکدیگر برقـرار کردنـد. سـفر زائـران بـودایی، بازرگـان       شد و دو ملت ارتباط صمیمانه

(آذري،  دشـ ایران در اسناد و مدارك چینـی  به ایران موجب ذکر شدن نام  جهانگردها و سیاسیون

ـ   ههاي چینی ب). در دوران ایلخانی بعضی از کا�35 و 34: 1377 دور از اینکـه   هخصوص ابریشـم ب

شدند. تأثیرات هنر چین بـر ایـران    از چین به ایران وارد می ،باشد  ستد و تجارتی وجود داشتهدادو

شـدند   در این زمان مشخص است. در دورۀ صفوي که براي هنر ظریفـه ارزش بـا�یی قائـل مـی    

تیموریان  ۀاست اما به استحکام روابط در دور همچنان ارتباط هنري میان ایران و چین برقرار بوده

عباس اول روابط بازرگانی با چین برقرار بوده است اما شـکوفایی   در زمان سلطنت شاه .رسید نمی

بود زیرا نه راه دریایی فعال بود و نه راهی براي ارتباط از طریـق خشـکی     گذشته را از دست داده

هاي آسیاي غربی  ها را از ایجاد ارتباط با سرزمین یان آنخودکفایی و پیشرفت چین .یا جاده ابریشم

ـ اگفته نماند که با این اوصاف بازکرد اما ن و همچنین بیگانگان منع می طـور مختصـر برخـی     ههم ب

واقع منبع الهامی  کا�هایی که در ؛)136ـ132: 1377شدند (آذري،  کا�هاي چینی به ایران وارد می

  بودند از هنر سنتی چین.

  فرش در دورۀ صفوي. 3

از نظـر   و کـار آمـد  روي حکومت صفوي حدود نهصد سال پس از انحـ�ل حکومـت ساسـانی    

اس�می را به سـطح دولـت ملـی ارتقـا داد و اولـین حکومـت        بسیاري از محققان حکومت ایرانی

ف دوران لـ یکپارچه و عظیم را پس از اس�م در ایـران ایجـاد کـرد. دورۀ صـفوي از جهـات مخت     

فرهنگ و هنر، کشـاورزي، امنیـت    ، رشد در زمینۀاقتصادي ۀتوسع هایی همچون در زمینهپیشرفت 

انـد   هاي سرآمد این دوره معرفی شـده  عنوان حرفه هاست. هنر نقاشی و نیز معماري ب  و اقتدار بوده

ـ   قالی ،دیگر طرف). از 24: 1392نامجو و فروزانی، ( دلیـل حمایـت سـ�طین و درباریـان      هبـافی ب

عباس بیشتر از سایر شاهان دورۀ صفوي به این هنر توجه  که شاه است  تهچشمگیري داش پیشرفت
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). 171: 1386د (برنـد،  بافی مرسوم ش کارگیري تارهاي ابریشم زرین در قالی هو در زمان او ب کرده

داند زیرا بـر   بافی ایران می دهم هجري/ شانزدهم می�دي را عصر ک�سیک قالی ۀارنست کونل سد

و  تادانهـایی دولتـی زیـر نظـر اسـ      باور است که صنعت فرش ایران در این برهـه در کارگـاه   این

است و از نظر طیف رنگی، ظرافـت، و دقـت در بافـت بـه شـکوفایی        هنرمندانی مستعد کار شده

تـوان   ). مـی 191: 1355شود (کونل،  کجاي دنیا یافت نمی  آن در هیچ  ۀکه نمون هیافت  خاصی دست

هـا موجـب شـد کـه صـنعت       هـاي هنـري و تعامـل آن    در رشته نرمندان و استادانگفت ت�ش ه

هـاي ارزشـمند    عنوان فرش مروزه بههایی که ا قالی«اي یابد.  بافی در دورۀ صفوي جایگاه ویژه قالی

، بیـانگر  شـوند  هاي خارج از کشور نگهـداري مـی   هاي خصوصی جهان و موزه ایرانی در مجموعه

: 1372، و حشـمتی رضـوي   آذرپـاد دان در طراحی و بافت فـرش اسـت (  منو هنر مهارت استادان

کاشـان اسـت کـه اکنـون در      منتسب بـه  ها فرش ابریشمی شکارگاهی گونه فرش ). یکی از این14

بـه   1913این فرش توسط بنیـامین آلـتمن در سـال     ؛شود متروپولیتن نیویورك نگهداري می ۀ موز

تر �زم است مشخصـات ایـن فـرش مـورد      موزه واگذار شده است. براي کسب اط�عات متمرکز

  بررسی قرار گیرد.

  موزۀ متروپولیتنکاشان در  منتسب به فرش ابریشمی شکارگاهی. 4

می�دي است کـه در ابعـاد    16دوم قرن  ۀمتعلق به نیم 14.40.721 ۀفرش ابریشمی کاشان به شمار

گره قرار گرفته اسـت.   800 7که در هر اینچ  متر عرض بافته شده سانتی 241متر طول و  سانتی 178

جـدال   ، صـحنۀ گونـه  دار و هندسی، این فرش بـا رویکـردي نقاشـی    هاي گل برخ�ف دیگر فرش

هاي این فرش برخـی عناصـر و    طرح کشد. اي را به تصویر می حیوانات و برخی موجودات افسانه

ایـن   ؛)2 تصـویر انـد (  شـده   شود که از هنر سـنتی چـین وام گرفتـه    تصاویر حیواناتی را شامل می

هاي خطی و همچنین صحافی و جلـدهاي �کـی، نقاشـی روي ظـروف و      ها بر روي نقاشی طرح

). نقوشـی  Dimand, 1940: 293( شـدند قابـل مشـاهده اسـت     ها که از چین وارد ایران مـی  گلدان

ـ  - هاي اسفنجی، قرقاول یا پرنده، اژدها و همچنین نقش حیوانی ترکیبی شیرهمانند ابر ه سگ کـه ب

تـی  انـد. وق  رسد برخاسته از یک منبع بوده و در مسیر کاربرد و کارکرد دچـار تغییـر شـده    نظر می

تـوان در   مـی  ،آیـد  یا متن هنري در برابر متن دیگر به میان مـی  سخن از تأثیر و حضور یک عنصر

ـ     ها به جست آن د، زیـرا  ا ایـن تـأثیر و نـوع آن آشـکارتر شـو     وجوي ارتبـاط بینـامتنی پرداخـت ت

ـ نامتنینشـان از روابـط ب   گـر یمتن در متـون د  کیآگاهانه از  يریکارگ هب : 1380 ،يدارد (احمـد  تی

  .)322ـ321
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صفوي  ۀ: فرش ابریشمی شکارگاهی منتسب به کاشان مربوط به دور2 تصویر

)https://www.metmuseum.org/art/collection/search/446642( 

  . نقش گیاهان و ابرهاي اسفنجی 1ـ4

شـود گـل نیلـوفر اسـت کـه       مـی   وفور دیده هایی که در هنر ایران به مایه ترین نقش یکی از معمول

بـه چشـم    ،شـود  تنیـده مـی   اي که شامل برخی گیاهـان درهـم   یا با حالتی افشانهصورت مستقل  به

شـونده دیـده   بندي چندرنگ است یا به حالتی پیچیـده و تکرار  خورد. این گیاه داراي استخوان می 
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ـ   می  گیـري   کـارگیري همـین گیاهـان در خلـق آثـار هنـري در نهایـت موجـب شـکل          هشود کـه ب

عباسـی در فـرش    شـاه  هاي صورت گل نیلوفر) بهشود. این گیاه ( پردازي خیالی و آرمانی می منظره

خـورد کـه در اطـراف فـرش      با برخی تغییرات به چشم می  ریشمی شکارگاهی منتسب به کاشاناب

اي و چندشاخه در بخش مرکزي فـرش نیـز قابـل     بوته صورت بهاند و  منظم تکرار شده صورت به

اي و  هاي موجود در فرش شکارگاهی برخی موجودات اسـطوره  ). در منظره3 تصویر( اند مشاهده

ـ  ها بـه  �ي فضایی که با گیاهان و گل ها در �به خورند که در این بافته یتلفیقی به چشم م بـاغ   ۀمثاب

ها بعدها در هنر تصـویري سـنتی ایرانـی بـه      ند. این درگیرينی پر شده است با یکدیگر درگیرایرا

وگیر چه در قالب گیـاه و چـه در    )، که این گرفت43ـ42: 1378(پوپ،  وگیر معروف شدند گرفت

یـا   8نوازنـد. تـائی   هاي ایرانی چشم شده در چین و هم در فرش هاي بافته حیوان هم در فرشقالب 

تافته از دیگر تأثیرات هنر سنتی چین بـر هنـر ایرانـی     پیچیده و درهم شکل ابر چینی با فرمی درهم

نظر نیز با همان شکل سنتی چینی خود در قسمت بـا�یی آن   شود که در فرش مورد محسوب می

گیـري واضـح از    توان گفت نوعی بهره شده میدر این بخش با تکیه بر موارد ذکرشود.  می مشاهده

براي مثال پیچش و تنیدن گیاهان واقع در قسـمت مرکـزي    ؛خورد هاي سنتی به چشم می متن پیش

صـریح  بینـامتنی از نـوع    ابرهاي اسفنجی بیانگر حضور رابطـۀ  ) و همچنین وجود4 (تصویر فرش

کنـد و حضـور    هـاي بینامتنیـت مطـرح مـی     گونه که ژرارژنت در گونـه  همان ).5 (تصویر ندهست

 ،(نـامور مطلـق  دارد  کامل و بدون تغییـر اعـ�م مـی    صورت به )B( را در متن )A( یا متن متن پیش

1386 :52  .(  

  
ضمنی با گل  صورت بهمیإلدي  15بوط به قرن منسوجات چینی مر: تشابه فرم گل نیلوفر در یکی از 3 تصویر

  کاشان  منتسب به عباسی فرش ابریشمی شکارگاهی شاه

  https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2013/interwoven-globe سمت راست: مأخذ تصویر

  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/446642  مأخذ تصویر سمت چپ:
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میإلدي و فرش ابریشمی شکارگاهی  15چینی مربوط به قرن  ۀدر یک بافتتافتگی گیاهان  : درهم4 تصویر

  منتسب به کاشان

  https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2013/interwoven-globe :مأخذ: تصویر سمت راست 

 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/446642سمت چپ:  مأخذ تصویر

  
میإلدي و فرش ابریشمی  14 هاي تائی در ظرف سنتی چینی مربوط به اواسط قرنفرم مشابه ابر: 5ویر تص

  کاشان شکارگاهی منتسب به 

  https://librosebooks.org/libro/el-primer-emperador-de-china-3مأخذ: تصویر سمت راست: 

  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/446642سمت چپ:  مأخذ تصویر

  . نقش اژدها 2ـ4

 فرهنگ معـین است. در رفته، نقش اژده کاره هاي ایران دوران صفوي ب یکی از نقوشی که در بافته

 دوشکل سوسماري بزرگ، داراي  اي به ماري بزرگ، موجودي افسانه: «براي واژۀ اژدها آمده است

ر توضیح آن نیز چنـین  و د» کرد هاي زمینی مراقب می بال که آتش از دهانش بیرون کرده و از گنج

 »آیـد  هاي باستانی ماري بزرگ است که از دهـانش آتـش بـه بیـرون مـی      در افسانه«آمده است که 

دهخدا نیز ذکر شده که اژدها مار عظیم است و در توضیحات آن  ۀنام لغت. در )84: 1386(معین، 

ماري بزرگ، در اساطیر گذشته ماري بوده اسـت کـه از دهـانش آتـش برافراختـه و      «آورده است: 

. حضور نقش اژدها در فـرش و  )34: 1363(دهخدا،  »نامند س و ذنب میرا رأ  شکلی است که آن

نوعی حضـور طبیعـی بـه مفهـوم      و گاه نیز بهاست منسوجات گاهی با مفاهیم عرفانی گره خورده 
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یـا  ها بیشتر به حالـت جـدال    شود. نقش اژدها در فرش حیوانات در طبیعت خوانده میتجمعی از 

تـوان   خورد. براي مثال نقوش اژدها را مـی  نوعی تقابل با موجود دیگر یا با خود اژدها به چشم می

اژدها با اژدها، اژدهـا  جدال اژدها و سیمرغ، جدال  ملهج از ؛هاي مختلف تقسیم کرد بندي به دسته

در  .)Dimiand, 1940: 93( و جدال اژدهـا بـا سـایر حیوانـات     ،تقابل با انسان یا گاهی پهلواندر 

شود. در چین اژدها موجودي نیکـو   ئی جدانشدنی از هنر آن تمدن محسوب میزچین نیز اژدها ج

خـواه در بـین چهـار     ور اولـین حیـوان نیـک   براي مردم آن تمدن، اژدهاي امپراتآید و  شمار میه ب

پشـت اسـت. اژدهـا نمـاد قـدرت       �ك شـاخ و  جمله اژدها، ققنوس، اسب تـک  مقدس از موجود

فلـس   117آسمانی، زمینی، خردمندي و استقامت است. مطابق با ایدئولوژي کشـور چـین اژدهـا    

اژدهایـان کشـور    گیرند. همـۀ  فلس آن از یین انرژي می 36فلس آن از یانگ و  81دارد که حدود 

اژدهـاي   ).Hann, 2004: 34( نـد جز اژدهاي آسمانی که عظیم است، ایـن خصیصـه را دار   به چین

توانـد بـر    تنهـایی مـی   خوشبختی براي مردم است. اژدهـا بـه  چینی حامل قدرت، ثروت و باران و 

تـوان   اژدهاي شرقی زیباست و مـی  تمامی مشک�ت فائق آید چون خود نمادي از موفقیت است.

-Werner, 2005: 301( سـتایند  را مـی  هـا  ؛ مردم چین نیز آنندا زمین گان مشرقنوعی فرشت گفت به

  . تباد�ت کا�هاي چینی به ایران موجب راهیابی فرم اژدهاي آن تمدن به ایـن کشـور شـده   )302

اسـتفاده شـده   هاي چین به یمن برکت و خوشبختی از فرم اژدها  ساخته است زیرا در اغلب دست

صـریح هماننـد فـرم ابتـدایی چینـی و یـا        صـورت  بهوارد ایران شده است  اما اژدهایی که است؛

متن خود نیست بلکه در مسیر سلیقه و کاربرد دچار دگرگونی شده اسـت. در هنـر ایرانـی و     پیش

حتی فرش ابریشمی شکارگاهی منتسب به کاشان نیز از لحاظ ظـاهري فـرم اژدهـاي کارشـده در     

. فـرم  1انـد:   بـدین صـورت  ها  ؛ برخی از این تفاوتستا مرکزیت فرش، با اژدهاي چین متفاوت

چـین هـم    هـا و هنـر   نظر بـه حالـت نیمـرخ اسـت امـا در بافتـه       شده در فرش مورد اژدهاي بافته

ه بـه فـرم   . فرم پاي اژدهاي ایرانی شبی2شود.  رخ نمایان می تمام صورت بهنیمرخ و هم  صورت به

ها شبیه بـه یکدیگرنـد امـا     نظر مشخص است و در بیشتر نمونه مورد پاي عقاب است و در نمونۀ

یا چهار انگشت باشند، مفاهیم مخصوص به خـود را   اد انگشتان پاي اژدها که دو، سهدر چین تعد

هـاي چینـی    شود امـا در نمونـه   هاي ایرانی رنگ اژدها متغیر بوده و گاه تیره می . در فرش3دارند. 

 ؛نقطه اسـت  صورت نقطه نظر بافت بدن اژدها به. در فرش مورد 4 رنگ است.اژدها ط�یی یا قرمز

شـود امـا در    نقطه به تصویر کشیده می وست نقطهالبته ناگفته نماند که در هنر ایرانی فرم اژدها با پ

گیـري از   این نوع بهره .)6 (تصویراست مانند فلس بدن ماهی  هاي بدن اژدها دقیقاً چین فلس هنر
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بینـامتنی از نـوع    ۀباشد، زیرا در رابط بیانگر اقتباسی ضمنی می ،ستمان اژدهامتن چینی که ه پیش

لف یا هنرمند قصـد پنهـان کـردن منبـع     شود، مؤ متن الهام گرفته می که از پیشاینوجود ضمنی، با 

) و 95: 1386 نـدارد (نـامورمطلق،  در این بخش اژدهاي چینی است)  (کهرا متن خود  الهام و پیش

قـادر بـه    ،انـد  نایات حضور یافتهاین فرم که با برخی تغییرات و ک مخاطب با دیدنبه همین سبب 

گونه که در  همان ؛کند دست پیدا می )B(و  )A(متن بوده و به نقاط افتراق بین متن  شناسایی پیش

  بینامتنیت ضمنی ژنت مطرح است.

  

  
  کاشانمیإلدي  و در فرش ابریشمی منتسب به 15 چینی مربوط به قرن : فرم اژدها در بافتۀ6تصویر 

-https://artsandculture.google.com/asset/man-s-robe-restyled-as-a  : مأخذ: تصویر سمت راست

tibetan-chuba-unknown/tQH-6gdnJjq06Q   

  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/446642تصویر سمت چپ: مأخذ 

  سگ یا فوداگ- نقش شیر. 3ـ4

دلیل دارا بودن شمایل و خصوصـیات خـاص خـود در میـان دیگـر حیوانـات از        هشیر ب ۀمای نقش

 هنرمنـدان بسـیاري آن   و به همین دلیل است  تهدوران کهن در متون هنري جایگاه ارزشمندي داش

هایی هستند که این نقـش در هنـر    اند. چین و ایران از جمله تمدن کار خود قرار داده مایۀ را دست 

هاي چـین نقـش جالـب     شده در سطح قالیورد. در بین نقوش و الگوهاي پیداخ می  آنان به چشم

اي کـه   اي و اسـطوره  آید. این حیوان افسـانه  نظر می  که حیوانی ترکیبی به شود توجهی مشاهده می

کـه  سگ) معروف اسـت  - یا (شیر )9در کشور چین به (فوداگ ،دارد بدنی از سگ و سري از شیر

سگ بـه دوران  - حضور شیر سابقۀ هاي چینی دیگر است.اي تاریخی مانند نماد خود داراي پیشینه

ته با حـا�ت متفـاوتی در طـی    از گذشمایه  گردد. این نقش میم) باز220- ق.م202( وري هانامپرات
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روي سـقف   وجـود بـر  سـنگی م  ها مجسـمۀ  ترین آن که شاخص در چین ظاهر شده است دوران

  هاي مختلف در آثـار و صـنایع   البته نقش شیر در حالت .)Philips, 1997: 94( معابد بودایی است

ـ   وران قدیم در تمدن ایران در منطقـۀ هنري از د در  جملـه  از ؛اسـت   کـار گرفتـه شـده   ه فـارس ب

کـه گویـاي ایـن امـر      هنـري دیگـر   ها و آثـار  جمشید، حکاکی هاي موجود در تخت برجسته نقش

 حـدودي کـارکرد متفـاوت داشـته اسـت      د در چین صورت و تاجوتوان گفت این مو ند. میهست

ایـن  صـورت   .کـرد  از معابـد محافظـت مـی    ،بدین صورت که ارواح خبیث و شوم را دور ساخته

اش دفع بـ�   آمیز دارد و از آن جهت که وظیفه چین حالتی شیطنت آثار هنري تولیدشدۀ حیوان در

شـده در آثـار هنـري     کارگرفته ههاي ب بیشتر نقش دارد. و گرد گشاده بیشتر به حالت بوده، چشمانی

آنان دارند و از ایـن میـان    هاي ریشه در آیین، مذهب، افسانه و اسطوره همانند فوداگ سنتی چین

بسـیاري بـر هنرهـایی همچـون بافنـدگی، نقاشـی و حتـی         تأثیرنگارهاي برخاسته از آیین و نقش

توان اذعان داشت ایـن نقوشـی    ) و همچنان می221: 1378 ( ژوله، اند تصویرسازي در چین داشته

کننـد نیـز در حالـت و     یکه ریشه در آیین مرسوم در چین دارند و در آثار هنري آنان بروز پیدا مـ 

سـگ در  -  همانند نقـش شـیر   ؛کنند اي مشخص بروز پیدا می وناگون اما با سرچشمههاي گ صورت

منتسـب بـه   خصوص در فرش ابریشمی شـکارگاهی   هشده در ایران و ب هاي شکارگاهی بافته فرش

هنـري برگرفتـه   عنوان یک متن  رسد به نظر میه ند و با کاشان که در حال جدال با دیگر موجودات

هـا بـروز پیـدا     ضـمنی و بـا برخـی دگرگـونی     صورت بهطور که اشاره شده است،  از سنت همان

  ).7 (تصویر اند کرده

  
  کاشان منتسب به : تصویر فوداگ چینی و فوداگ در فرش ابریشمی شکارگاهی7 تصویر

   http://www.how01.com/post_LP96NLKrpvQdD.htmlسمت راست:  مأخذ تصویر

  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/446642مأخذ تصویر سمت چپ: 
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  نقش پرنده و قرقاول. 4ـ4

هاي متداول در طراحی و بافت فرش هستند که بـه جـذابیت آن    مایه ش پرندگان یکی از نقشونق

میـان   در« د.نـ کن مخاطـب تـداعی مـی    ت�ش و سرزنده بودن را بـراي  نوعی حیات، افزاید و به می

جوامع حیوانات و پرندگان هریک نمـادي از اعتقـادات و همچنـین تجسـمی از تصـورات آنـان       

کاري، پرنـدگان   کاري و کاشی قاشی، قلمجمله ن هاي ظریفه دیگر ازانند هنردر فرش هم م .هستند

هـاي   این پرندگان به اشکال مختلف در هنـر  ).110: 1376دانشگر، » (اند نمادي از آزادي و زیبایی

هـا و گـاه در    همـراه گـل   تمدن چین همواره این نقوش گاه بـه در  .کنند چین و ایران نمود پیدا می

شـده در  ولیدکه بـر آثـار هنـري ت    کنند هنري این تمدن بروز پیدا می  روي صنایع جوار خیزران بر

 ).54: 1371 (پرهـام، انـد   بـوده در ایران پرندگان مظهري از باران و ابر  اند. نبوده تأثیر ملل دیگر بی

ها نمادي از روح بوده و نقش واسط میان زمـین و آسـمان دارد. اعتقـادات     پرنده در بیشتر فرهنگ

بنابراین پرنـده نمـادي از    ؛آید نیز وجود دارد مبنی بر اینکه پس از مرگ روح به شکل پرنده درمی

کـارگیري فـرم پرنـده در مسـیر      ه). بافنده و طراح فرش با ب68: 1388فورد،  (میت روح نیز هست

بـی و  هـاي بـاطنی، مکنونـات قل    یـا ناخودآگـاه خـواهش   آگاهانه  صورت بهتولید آثار هنري خود، 

فرش ایرانـی بـا ترسـیم فـرم سـیمرغ،       نهد. طراح و بافندۀ خود می باورهاي خود را بر روي بافتۀ

ـ   ،و نیز از هدهد هوشیاري ،بلندپروازي و عقاب، تیزچنگی دن و از طـاووس زیبـا   از کبـک خرامی

رون خود را با ایـن  خواهد تا دورن و بی می کند و از او می ونگار را به مخاطب القا آراستگی و نقش

    .)110: 1376 (دانشگر، دصفات آرایش کن

عنـوان فـرم    هدر فرش ایرانی بتوان گفت  با تکیه بر متون ذکرشده و همچنین اسناد موجود می

و در ایـن   شد همچون طاووس، هدهد، کبک، عقاب و سیمرغ استفاده میپرنده بیشتر از پرندگانی 

کاشـان کـه مربـوط بـه      منتسب به میان خبري از قرقاول نیست، اما در فرش شکارگاهی ابریشمی

اسـت، نقـش قرقـاول در     ایرانی دوران صفوي یا یکی از دوران درخشان طراحی و بافندگی فرش

ه است و از جهتی نیز این نقش در آثار هنري چینی بـه  درپی تکرار شد  پی صورت بهحاشیه فرش 

 صـورت  بـه گفت که نقش قرقاول از هنـر چینـی ملهـم بـوده و      توان رو می ازاین ؛خورد چشم می

 کـار ه نهایت ب کارگیري عناصر ایرانی دچار تغییر شده و در هضمنی با برخی تغییرات در راستاي ب

هاي موجود در این مقاله در قالـب یـک جـدول تهیـه      موارد و یافته ).8 (تصویر گرفته شده است

  ).1 (جدول اند شده
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  و در فرش ابریشمی شکارگاهی منسوب به کاشانمیإلدي  15: فرم قرقاول در یک نقاشی چینی در قرن 8 تصویر

   http://www.nationaltrustcollections.org.uk/object/825922 سمت راست: مأخذ تصویر

  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/446642مأخذ تصویر سمت چپ: 

  

 موزۀ متروپولیتن دورۀ صفويکاشان منتسب به  یبر فرش شکارگاه ینیچ یهنر سنت اتتأثیر نییتب: 1 جدول

  ارژنترژ تینامتنیب رویکردبر  یمبتن

منتسب ها در فرش ابریشمی شکارگاهی  نمود  نقوش موجود در عناصر سنتی چینی  بینامتنی ۀرابط  نوع

  کاشانبه 

 
  

  صریح یا واضح

 بر روي Taiهاي اسفنجی چینی یا  فرم ابرك

 کاسه و کوزه مانند چینیسنتی ف وظر

تافتگی گل و گیاهان در منسوجات چینی و  درهم

اي و یا انسان با  درگیري میان موجودات افسانه

  حیوان

قسمت فرم ابرهاي اسفنجی در فرش که در 

  شود. با�یی اثر مشاهده می

در گیر و یچیدن گل و گیاهان و نیز گرفتدرهم پ

  میان موجودات در فرش شکارگاهی

 
  

  ضمنی یا با تغییرات

  هاي چینی (لوتوس) در بافته گل نیلوفر

 رو با بافت فلس فرم اژدهاي چینی از روبه

  گونۀ بدنی اهیم

موجودات محافظ معابد بودایی چینی ( فوداگ

  چین)

 در تصویرسازي و نقاشی سنتی چینی فرم قرقاول

 شونده درتکرار صورت بهعباسی  هاي شاه گل

  اطراف فرش مرکز و

 اي نقطه نیمرخ و بدنی با بافت نقطه فرم اژدها از

  عقابی و پنجه

  سگ در حال جدال با حیوانات- شیر

تکرارشونده در اطراف  صورت بهفرم قرقاول 

  فرش

  رسد. نظر نمیه نمودي پنهانی ب  --------------------------------   پنهان و بدون حضور

  

  گیري نتیجه .5

این رابطه ماهیتی فرهنگی، هنري و بازگـانی   دارد؛  طو�نی باط بین دو تمدن ایران و چین عقبۀارت

دو   ي چینی به ایـران موجـب تعامـل هنـري میـان ایـن       صورت که واردات کا�  داشته است بدین
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صـنعت   ۀعنوان عصر شکوفایی دوبار هبافندگی فرش، ب در حیطۀ دورۀ صفوياز  شده است.تمدن 

کاشان که اکنون  منتسب به شود. فرش ابریشمی شکارگاهی یل یاد میاسماع به یاري شاه بافی فرش

که بـراي طراحـی و    بافته شده کاشان در شهر در این برهه ،شود نگهداري می موزۀ متروپولیتندر 

اسـت. ایـن الهامـات در قالـب       شـده   بافت آن همچنان از برخی عناصر سنتی چینی الهـام گرفتـه  

فـرم  همچون نقش گیاهان موجود در فـرش، ابرهـاي اسـفنجی،     ؛اند هایی بروز پیدا کرده یه ما نقش

صـریح و   صـورت  بهات تأثیررسد برخی از این  نظر میه سگ و پرنده یا قرقاول، که ب- اژدها، شیر

ضـمنی و بـا انـدکی     صـورت  بـه متن و برخـی نیـز    ۀ موجود در پیششده به همان شکل اولی اع�م

گونه که ژرارژنت  همان ؛اند گرفته شده کاره بجایی که هویت خود را از دست ندهند،  تغییرات تا

نیز بدین صـورت  ات تأثیرن کند. و ای بینامتنیت و در نوع صریح و ضمنی آن اع�م می رویکرددر 

شـوند و همچنـین    گیـر بیـان مـی   و ها به اصـط�ح گرفـت  چینی که بعد ۀتافت گیاهان درهم هستند:

هـا   که شامل نقاشـی  صریح صورت به متن هاي اسفنجی چینی به همان شکل موجود در پیش ابرك

س فرم اژدها نیز بـا برخـی تغییـرات ایجادشـده کـه شـامل تغییـر فلـ        شوند.  هاي چینی می و بافته

اسـت و همچنـین صـورت     نقطـه  به حالت نقطه مورد نظر  در فرش ي چینیبدن اژدها گونۀ ماهی

د گیـر  حالتی نیمرخ به خـود مـی  کاشان منتسب به در فرش که  متن در پیش رخ اژدهاي چینی تمام

سگ یا فوداگ که - شیر خود دارد.اصلی شده اما با حفظ هویت  نشان از ارتباطی ضمنی و دگرگون

ضـمنی   صـورت  بهاسته از آیین بودایی است نیز در حال جنگ با اندکی تغییر در اثر مورد نظر برخ

عنوان یک پرنـده کمرنـگ    ههاي ایرانی نقش قرقاول ب و با تکیه بر اینکه در فرش شود. می مشاهده 

قرقاول بـر منسـوجات و صـنایع دسـتی      ایۀم پذیري از نقشتأثیریا دیده نشده است، نشان از بوده 

  ضمنی دارد. صورت بهسلیقه و کاربرد آن در فرش ایرانی  کشور چین با برخی تغییرات در مسیر

  ها نوشت پی

1. Metropolitan Museum 
2. Gerard Genette 
3. Pretext 
4. Intertextuality 

 .ژرارژنت فاترویر لیکائیم ،یرو�ن بارت، لوران ژن ستوا،یکر ایژول پژوهشگرانی همچون. 5

6. Julia kristeva 

 متراست. میلی 25/4 نچ برابریهر ا. 7

8. Tai 
9. Fodogs 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبیین تأثیرات هنر
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