|| بهروزیپور و قاضیزادهُ :
بازجست ویژگیهای مکتب نگارگری شیراز|| 137 || ...

درطــول تاریــخ ایــران ،حکومتهایــی هرچنــد کوچــک و بــزرگ از امــرا و فرمانروایــان محلــی وجــود داشــتهاند
کــه در تاریــخهنــر و تمــدن کشــور مــا منشــأ تأثیــرات بهســزایی بودهانــد ،ولــی آنگونــه کــه بایــد ،شــناخته
ت محلــی «آلاینجــو» و پــس از آن «آلمظفــر» بــوده اســت .پــس از فروپاشــی
نشــدهاند؛ از جملــۀ آنهــا حکومـ 
سلســلۀ ایلخانــان در ایــران ،مناطــق کرمــان ،یــزد و فــارس عرصــۀ تنــازع و رقابــت میــان دو خانــدان مدعــی
آلاینجــو و آلمظفــر شــد؛ بــا اینحــال دورۀ فرمانروایــی حکومتهــای محلــی آلاینجــو و آلمظفــر منشــأ
تحــوالت هنــری و فرهنگــی مهمــی نیــز گردیــد کــه آثــار ایــن تحــوالت مهــم را میتــوان در هنــر نگارگــری
شــیراز بهروشــنی مالحظــه کــرد ،زیــرا نســخههای بهجایمانــده از کتابآرایــی دورۀ حکومتهــای محلــی
آلاینجــو و آلمظفــر خــود شــاهدی بــر ایــن مدعاســت .پرســش ایــن اســت :مکتــب نگارگــری شــیراز در دوران
حکومتهــای محلــی آلاینجــو و آلمظفــر ،چــه تأثیراتــی بــر هنــر نگارگــری ایرانــی گذاشــته اســت؟ شــیوۀ ایــن
پژوهــش توصیفــی -تحلیلــی اســت و جمـعآوری اطالعــات کتابخانـهای اســت .نمونههــای مــوردی پژوهش
نگارههایــی از نســخۀ شــاهنامۀ  733هـ.ق .موجــود در کتابخانــۀ ملــی روســیه در سـنپترزبورگ و شــاهنامۀ
 731هـ.ق .در مــوزۀ توپقاپوســرای اســتانبول ترکیــه و شــاهنامۀ قوامالدیــن حســن  741هـ.ق .کــه همگــی
متعلــقبــه دورۀ آلاینجــو هســتند و همچنیــن نگارههایــی از شــاهنامههای  771هـ.ق .موجــود در کتابخانــۀ
توپقاپوســرای اســتانبول در ترکیــه و همچنیــن نســخۀ خمســۀ نظامــی ،اواخــر قــرن هشــتم مربــوط بــه
دورۀ آلمظفــر در کتابخانــۀ ملــی پاریــس ،مــورد واکاوی قــرار گرفتهانــد .نگارنــدگان ایــن پژوهــش ،ضمــن
ی شــیراز در
مطالعــه و بررســی ویژگیهــا ،براســاس خصوصیــات صــوری ،ســاختاری و مضمونــی هنــر نگارگــر 
دوران آلاینجــو و آلمظفــر ،تأثیــرات مکتــب نگارگــری شــیراز را بــر هنــر نگارگــری ایــران در دوران مذکــور،
مــورد واکاوی قــرار دادهانــد .بــر پایــۀ نتایــج پژوهــش ،توجــه نگارگــران آلاینجــو بــه ســنت نقاشــی قدیــم ایــران
(یــادآور دیوارنگارههــای ساســانی) و مصورکــردن شــاهنامۀ فردوســی و صحنههــای رزمــی ،کاربــرد جــداول
مشــخص بــرای نوشــتن قطعــات خوشنویســی شــده ،مصورکــردن منظومههــای تغزلــی در دورۀ آلمظفــر،
کاربســت رنگهــای درخشــان در نگارگــری آلاینجــو و آلمظفــر بــر هنــر نگارگــری ایــران در دوران بعــد تأثیــر
شــگرفی گذاشــتهاســت.
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پیشینۀ پژوهش

ً
در زمینــۀ تاریــخ منابــع بســیاری وجــود دارد کــه یــا صرفــا ب ـه شناســایی اوضــاع سیاســی و اجتماعــی دوران
فرمانروایــی حکومتهــای محلــی آلاینجــو و آلمظفــر و رویدادهــای آن دوران پرداختــه یــا عالوهبــر
شناســایی دورههــای تاریخــی ایــران ،دو دورۀ تاریخــی آلاینجــو و آلمظفــر را نیــز وا کاوی کردهانــد .کتــاب
تاریــخ آلمظفــر (کتبــی )1364 ،و کتــاب تاریــخ ایــران دورۀ تیموریــان (اقبالآشــتیانی .)1376 ،در زمینــۀ
نگارگــری« ،بــازلگــری» در کتــاب خــود ،نقاشــی ایرانــی در بخــش ســوم (شــیراز و ســنت ایــران در قــرن
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بعــد از حملــۀ اعــراب ،در دوران اســامی در ایــران ،حکومتهــای مختلفــی بهوجــود آمدنــد کــه ایــن
حکومتهــا از ضعیــفشــدن قــدرت خالفــت مرکــزی فایــده بردنــد و بهطــور مســتقل در بعضــی نواحــی ایــران
حکومــت میکردنــد .ایــن حکومتهــا در داخــل قلمــرو و تحــت فرمانروایــی خــود نیــز حاکمانــی را بهنیابــت
از خــود در بعضــی از مناطــق میگماشــتند .برخــی از آنهــا بهدنبــال مجالــی بودنــد تــا از ایــن راه بــرای خــود
حکومــت محلــی مســتقلی را بهوجــود بیاورنــد؛ از جملــه ایــن حکومتهــای محلــی ،آلاینجــو و آلمظفــر
بودنــد کــه بهدنبــال همدیگــر در فــارس اعــام موجودیــت کردنــد.
خانــدان اینجــو کــه از اعقــاب فرمانروایــان زیردســت ایلخانــان بودنــد ،پــس از مــرگ ابوســعید در ســال
1335م 735 / .ه ـ.ق .مســتقل گردیدنــد و از ایــن تاریــخ تــا  1353م 753/ .ه ـ.ق .بــر فــارس حکومــت
میکردنــد تــا اینکــه بهوســیلۀ خانــدان مظفــر کــه در آن زمــان حکمــران یــزد بودنــد ،از آنجــا رانــده شــدند.
آلمظفــر بــر تمــام قســمت جنوبغربــی ایــران فرمانروایــی میکردنــد تــا اینکــه در ســال 1393م795 / .
ه ـ.ق .بهوســیلۀ «تیمــور» نابــود شــدند .بــا مطالعــۀ تاریــخ حکمرانــی ایــن دو حکومــت محلــی در شــیراز،
میتــوان دریافــت کــه «ابواســحق اینجــو» و «شاهشــجاعمظفر» هــر دو حامــی «حافــظ» بودنــد و شــاید هــم
بههمیــن دلیــل بــوده کــه نقاشــان ماهــری بــرای مصــور کــردن کتابهــا اســتخدام کــرده باشــند (گــری،
 .)56 :1384هنــر نگارگــری شــیراز در دورۀ آلاینجــو بهگونــهای خــاص و شــفاف شــكل گرفــت و نــوع
ً
خاصــی از نگارگــری را ب ـه نمایــش درآورد كــه دقیقــا ویژگــی نقاشــی ایرانــی را داشــته و از تأثیــرات بیرونــی
بــه دور بــوده یــا تأثیــرات کمتــری در خــود احســاس کــرده اســت« .رونــق فرهنگــی شــیراز در عهــد مظفریــان
نیــز ادامــه یافــت (بــه یــاد آوریــم کــه شــعر حافــظ در ایــن زمــان شــکوفا شــد)» (پاکبــاز .)69 :1384 ،هنــر
نگارگــری شــیراز در دورۀ آلمظفــر بــا تغییــری در برداش ـتهای فرهنگــی ادامــه یافــت و تــا آغــاز قــرن نهــم
هجریقمــری ،آثــار شایســتهای را تولیــد کــرد.
پرســش پژوهــش :در ایــن پژوهــش نگارنــدگان بــا بررســی هنــر نگارگــری شــیراز در دورۀ آلاینجــو و
آلمظفــر قصــد دارنــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد؛ هنــر نگارگــری شــیراز در دوران حکومتهــای محلــی
آلاینجــو و آلمظفــر ،چــه تأثیراتــی بــر نگارگــری ایرانــی در دوران بعــد گذاشــته اســت؟
روش پژوهــش :پژوهــش در ایــن مقالــه بهشــیوۀ توصیفی-تحلیلــی صــورت گرفتـ ه و از روش اســنادی
در گــردآوری مطالــب و تصاویــر پژوهــش اســتفاده شــدهاســت .در ایــن پژوهــش ســعی شــده از کتــب تاریخــی
نویســندگان دورههــای مختلــف در رابطــه بــا تاریــخ حکومتهــای محلــی آلاینجــو و آلمظفــر و همچنیــن
نگارههــای نســخ خطــی مصورشــده در ایــن دوران در شــیراز اســتفاده شــود .نمونههــای مــوردی پژوهــش
نگارههایــی از نســخۀ شــاهنامۀ  733هـ.ق .موجــود در کتابخانــۀ ملــی روســیه در سـنپترزبورگ و شــاهنامۀ
 731هــ.ق .در مــوزۀ توپقاپوســرای اســتانبول ترکیــه و شــاهنامۀ قوامالدیــن حســن  741ه ـ.ق .کــه
همگــی مربــوط بــه دورۀ آلاینجــو هســتند و همچنیــن نگارههایــی از شــاهنامههای  771هـ.ق .موجــود در
کتابخانــۀ توپقاپوســرای اســتانبول در ترکیــه و همچنیــن نســخۀ خمســۀ نظامــی در دورۀ آلمظفــر ،بــرای
مطالعــۀ ویژگیهــا و تأثیراتــی کــه نگارگــری مکتــب شــیراز در دو دورۀ آلاینجــو و آلمظفــر ،در هنــر نگارگــری
ایــران در دورههــای بعــد گذاشــته ،درنظــر گرفتــه شــده اســت.
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مکتــب نگارگــری شــیراز همــواره درطــول تاریــخ نقاشــی ایــران از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده اســت،
زیــرا مصــون مانــدن شــیراز از حملــۀ مغــوالن ایلخانــی باعــث بهوجــود آمــدن مکتــب نگارگــری خاصــی
در خطــۀ فــارس بــه مرکزیــت شــیراز شــد کــه بــه مکتــب شــیراز مشــهور اســت .حکومتــی محلــی کــه بــا نــام
مغولــی «اینجــو» شــهرت داشــت ،مقــر فرماندهــی خــود را در شــیراز قــرار داد و در حمایــت از مکتــب نگارگــری
موجــود تــاش کــرد و ایــن مکتــب توســط حکومــت محلــی آلاینجــو در شــیراز شــکل گرفــت؛ زیــرا شــیراز از
یــورش ویرانگــر مغــوالن در امــان مانــده بــود (کنبــای38 :1391 ،؛ پاکبــاز .)68 :1384 ،برطبــق نظــرگاه
ی خانــدان
«آدامــووا» و «گیوزالیــان»« :محققــان بــرای توضیــح ایــن مکتــب هنــری کــه در عهــد حکمران ـ 
ً
اینجــو در شــیراز بهوجــود آمــد ،غالبــا از عناوینــی چــون «ســبک اینجــو» یــا «مکتــب شــیراز در عهــد ســاطین
اینجــو» اســتفاده میکننــد و همانــا نــا م «ســبک اینجــو» مناس ـبتر و دقیقتــر اســت ،زیــرا شــیراز بعدهــا بــه
دفعــات بـ ه مجلســی از کتــاب ورقــه و گلشــاه مرکــز مکتــب خاصــی در نقاشــی ایــران مبــدل گشــت» (آدامــووا
و گیوزالیــان .)56 :1383 ،از اوایــل ســدۀ هشــتم هجــری قمــری ،کارگاههــای شــیراز فعالیــت وســیعی را در
ً
مصورســازی متــون ادبــی و خصوصــا شــاهنامه آغــاز کردنــد؛ درواقــع اینجویــان بهمنظــور مقابلــه بــا ایلخانــان
و تحکیــم موقعیــت خویــش سیاســت تجلیــل از تاریــخ گذشــتۀ ایــران را در پیــش گرفتــه بودنــد .در نتیجــه،
چینیمآبــی رایــج در تبریــز کمتریــن تأثیــر را در نقاشــی شــیراز گذاشــت؛ بدینســان ،همزمــان بــا نوآورانــی
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چهــارده) نگارگــری شــیراز را در دورۀ آلاینجــو و آلمظفــر ،وا کاوی کــرده اســت (گــری« .)1384 ،شــیال
کنبــای» در بخــش دوم کتــاب نقاشــی ایرانــی ،ســبک نقاشــی شــیراز را در دورههــای آلاینجــو و آلمظفــر
بهصــورت مختصــر شــرح داده اســت (کنبــای« .)1391 ،یعقــوب آژنــد» در کتــاب خــود مکتــب نگارگــری
شــیراز ،ضمــن اینکــه بــه احــوال سیاســی و اجتماعــی دورۀ آلاینجــو و آلمظفــر پرداختــه ،ویژگیهــای نســخ
خطــی بازمانــده از مکتــب نگارگــری شــیراز را از ابتــدا تــا پایــان حکومــت تیموریــان در شــیراز ،معرفــی کــرده
اســت (آژنــد« .)1387 ،صمــد ســامانیان» و «الهــام پورافضــل» در مقالـۀ خــود «بررســی تطبیقــی ویژگیهــای
تصویرســازی و نسخهشناســی کلیهودمنــۀ آلاینجــو و آلمظفــر» بــه مطالعــه و تطبیــق ویژگیهــای
بصــری نســخهای از کلیلهودمنــۀ مکتــب شــیراز آلاینجــو و آلمظفــر پرداختهانــد (ســامانیان و پورافضــل،
ُ .)1394
«درســا افراســیابی» و «ســیامک علیــزاده» در مقالـ ۀ خــود «مطالعــۀ تطبیقــی دو نــگارۀ جنــگ اژدهــا
بــا رســتم /اســفندیار در مکتــب شــیراز در دورۀ اینجــو و تیمــوری» بــه بررســی ایــن نــگاره در هــر دو دوره
پرداختــه و نتیجــه گرفتهانــد کــه مکتــب نگارگــری شــیراز در عهــد تیمــوری در ادامــۀ مکتــب شــیراز آلاینجــو
اســت (افراســیابی و علیــزاده« .)1393 ،مهنــاز محمدیخشــوئی» و »فرزانــه فر خفــر» در مقالــۀ خــود «تأثیــر
اوضــاع سیاســی و اجتماعــی دورۀ آلمظفــر بــر مصورســازی شــاهنامه» بــه بررســی زیرســاختهای مضمونــی
عناصــر بصــری و تأثیــر شــرایط سیاســی و اجتماعــی دوران آلمظفــر در مصورســازی شــاهنامه پرداختنــد
(محمدیخشــوئی و فر خفــر.)1395 ،
بررســی پژوهشهــای پیشگفتــه نشــان میدهــد کــه در اغلــب ایــن پژوهشهــا ،هنــر نگارگــری شــیراز
بهصــورت کلــی در دورههــای مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه ،در بعضــی از ایــن پژوهشهــا ،نگارههــای
مکتــب شــیراز را فقــط از جهــت صــوری در دورۀ حکومتهــای محلــی آلاینجــو و آلمظفــر بررســی کردهانــد
و برخــی نیــز آنرا تنهــا از جنبــۀ اوضــاع سیاســی و اجتماعــی در دورهای خــاص وا کاوی کردهانــد؛ بنابرایــن
در هیچیــک از ایــن پژوهشهــا بــه چگونگــی تأثیراتــی کــه مکتــب نگارگــری شــیراز در دورۀ حکومتهــای
محلــی آلاینجــو و آلمظفــر در هنــر نگارگــری ایــران داشــته ،پرداختــه نشــد ه اســت .بــر ایناســاس ،در
پژوهــش حاضــر براســاس موضــوع و رویکــرد پژوهــش ،تأثیراتــی کــه هنــر نگارگــری شــیراز در ایــن دو دوره بــر
هنــر نگارگــری ایــران گذاشــته و در دورههــای بعــد نمــود و گســترش یافتــه ،براســاس ویژگیهــای صــوری،
ســاختاری و مضمونــی نگارههــای ایــن دو دوره واکاوی شــدهاســت.
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یتــوان ســبک
باتوجــه بــه تبــادالت فرهنگــی کــه قبــل از ایــن دوره میــان ایــران و چیــن رخ داده بــود ،نم 
ً
نگارگــری دورۀ آلاینجــو را خالــی از تأثیــرات چینــی دانســت ،ولــی احتمــاال ایــن تأثیــرات بهصــورت
دسـتدوم و از طریــق صنایعدســتی و بهخصــوص لبــاس مهاجمیــن ممکــن میشــد؛ بــا اینحــال ،میتــوان
مدعــی شــد کــه تأثیــرات هنــر چیــن بهقــدری کــم اســت کــه «دنیکــه» در ســال  1923م 1341 / .ه ـ.ق.
متوجــه اصالــت ایرانــی اشــخاص ،لباسهــا و موضوعــات در نگارههــای شــاهنامۀ دورۀ آلاینجــو گردیــد.
«آدامــووا» بهنقــل از دنیکــه مینویســد« :گویــی ویژگیهــای دورۀ ساســانی بهطــرزی خشــک و ناپختــه
زنــده میشــوند» (آدامــووا و گیوزالیــان .)66 :1383 ،اساسـیترین ویژگــی مشــترک کلیــۀ نگارههــای نســخ
ُ
خطــی مکتــب آلاینجــو ،کاربــرد فــراوان رنگهــای قرمــز و زرد ،ا کــر یــا طالیــی اســت .طراحــی پرتحــرک
و زنــده ،حرکــت آزاد قلــم و قلمــو بــرای بیــان انــدام و اســتفادۀ اغراقآمیــز از ســاقه و گل گیاهــان از دیگــر
ً
ویژگیهــای بــارز ایــن نگارههاســت« .ایــن نگارههــا ،عمومــا در اندازههــای کوچــک و قالــب افقــی اســت.
شــیوۀ عــام نقاش ـیها ،ســترگنما باقــی میمانــد و بــا دیوارنگارههــای دورۀ ساســانی قرابتــی نزدیــک دارد.
ً
ترکیببنــدی ،ا کثــرا هنــوز کتیبـهوار و قاببنــدی شــده اســت .تقــارن ســاختمانی ارجحیــت دارد و پیکرهــا
بــا درختــی یــا شــاخهای از یکدیگــر جــدا شــدهاند .بــا ایــن روش کــه عناصــر جــدا گاه بــا یکدیگــر تبــادل مــوزون
برقــرار میکننــد ،ترکیببنــدی یکنواخــت ،رک و ســاده بهوجــود میآیــد» (مقدمشــرفی.)28 :1367 ،
«اســوندیماند» نیــز میگویــد« :ســبک نقاشــی ایــن مینیاتورهــا 1کــه میتــوان آنهــا را بــه مکتــب نقاشــی
شــیراز نســبت داد ،ازلحــاظ دقــت در جزئیــات بهخوبــی مکتــب نقاشــی تبریــز نیســت» (اســوندیماند،
)52 :1383؛ زیــرا نگارههــای آنهــا بــا ســبکی خشــن و شــتابزد ه تصویــرشــده و هنــر نگارگــری عامیانــه
را بــه یــاد میآورنــد .در نقاش ـیهای مکتــب شــیراز موضــوع اصلــی «انســان» اســت و عناصــر دیگــر ،تابــع
آن نقــش و تنهــا بهعنــوان تزئیــن و ُپرکــردن فضاهــای خالــی تصویــر ب ـهکار گرفتــه شــدهاند .عالو هبــر آن،
عناصــر دیگــری ماننــد ب ـهکار گرفتــن جــداول و نوعــی رنگآمیــزی مــوزون و آمیختــه بــا ظرافــت در بیشــتر
آثــار ایــن مکتــب مشــاهده میشــود (طاووســی.)16 :1390 ،
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«احمدموســی» و «شــمسالدین» ،مکتــب شــیراز ســنت نقاشــی ایرانــی را تــداوم بخشــید (پاکبــاز،
چــون
ِ
« .)68 :1384تایتلــی» در اینبــاره مینویســد« :در شــیراز از مدتهــا پیــش نســخههایی بــرای داد و ســتد
تولیــد میشــد و ایــن نســخهها بــه دهلــی ،ملــوا ،بنــگال و کــن صــادر میگشــت .کارگاههــای هنــری شــیراز
از ایــن نظــر فعالیــت چشــمگیری داشــتند و بهاحتمــال زیــاد هنرمنــدان شــیراز هــم بــرای تعلیــم نقاشــی بــه
هنرمنــدان شــبهقاره و هــم بــرای کار بــر روی نســخهها بــه هنــد میرفتهانــد» (Titley & Waley, 1983:
 .)35ایــن خــود نشــان میدهــد کــه نفــوذ هنــر نگارگــری شــیراز حتــی در کشــورهای یادشــده نیــز بهواســطۀ
عالق ـهای کــه بــه ایــن نســخ نشــان میدادنــد ،در اغلــب مــوارد فراتــر از یــک تأثیــر صــوری اســت و نشــان از
قــدرت بیحــد و حصــر نگارگــری ایــران در تمــام جوانــب دارد و میتوانــد بیانگــر ایــن ادعــا باشــد کــه شــیراز
مهــد هنرمنــدان نگارگــر در هــر دوره بــوده اســت.
شــیوۀ نگارگــری شــیراز در دورۀ آلاینجــو بههنــگام اســتیالی آلمظفــر در ســال  753ه ـ.ق .متوقــف
مانــد (کنبــای .)41 :1391 ،از آثــار مصــور ایــن دوره میتــوان بــه شــاهنامۀ فردوســی مــورخ  731هـ.ق،.
نســخۀ کتابخانــۀ توپقاپیســرای اســتانبول ،شــاهنامۀ فردوســی مــورخ  733هـ.ق ،.نســخۀ کتابخانــه
ملــی روســیه ،ســمکعیار مــورخ  730تــا  740هـ.ق ،.نســخۀ مجموعــۀ بادلیــان آ کســفورد ،مونساالحــرار
فیدقائقاالشــعار مــورخ  740هــ.ق ،.نســخۀ مجموعــۀ کورکیــان نیویــورک ،شــاهنامۀ قوامالدینحســن
مــورخ  741هــ.ق ،.مجموعههــای مختلــف ،شــاهنامۀ فردوســی مــورخ  753هــ.ق ،.نســخۀ کتابخانــۀ
توپقاپیســرای اســتانبول ،اشــاره کــرد.
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ویژگیهای صوری

ُ
تنوع رنگی محدود ،کاربست رنگهای شاد ،کاربرد فراوان رنگهای قرمز و زرد ،ا کر یا طالیی،
استفادۀ اغراقآمیز از ساقه و گل گیاهان ،حرکت آزاد قلممو برای بیان اندام و پیکرهها ،استفاده از
جنگافزارهایی خاص مثل گرز با کلۀ حیوانات درنده .تجانس آشکار با مکتب نگارگری ایلخانی در
چهرهها ،حاالت و حرکات پیکرهها .گلها و شکوفههای درشت در پسزمینۀ تصویر.

ویژگیهای ساختاری

منظرهپردازی بهصورت خام ،اندازۀ کوچک و قالب افقی نگارهها ،ترکیببندی بهصورت جدولبندی
و ضرورت ترکیببندی پلکانی و تقسیمبندی کتیبهوار صفحه برای نوشتن خطوط خوشنویسی،
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جدول  .1تقسیمبندی ویژگیهای مکتب نگارگری آلاینجو (نگارندگان.)1398 ،

منظرهسازی خام و گه گاه دستانه ،طراحی پرتحرک و زنده .ارجحیت داشتن تقارن ساختاری در نگاره
انسان و حیوانات و اختصاص دادن بخش مهمی از نگاره به انسان ،بازآفرینی فراز و فرود حوادث و
ترسیم واقع گرایانه رویدادها برای اولینبار.
ویژگیهای مضمونی

توجه و گرایش فرهیختگان و نگارگران به داستانهای شاهنامه و حکایات دوران قبل از اسالم
بهخصوص دوران ساسانی و مصور کردن این داستانها و حکایات بهمنظور پیوند دادن شکوه دربار
خود به سنتهای فرهنگی ایرانباستان ،به کار بردن نقوش جانوران بهمعنای آنچه که در فرهنگ و
تمدن باستانی ایرانی منشأ خیر یا شر است ،مانند اژدها بهعنوان منشأ شر یا کاربرد نقش پرنده
بهصورت نمادین ،در مضامین مختلف.

تحلیــل ویژگیهــا و مطالعــۀ تأثیــرات مکتــب نگارگــری شــیراز بــر هنــر نگارگــری ایــران در
دورۀ آ لاینجــو
بــا بررســی یکــی از قدیمیتریــن نســخههای مصــور شــاهنامه ( 733هـ.ق ).میتــوان بــه ســبک نگارگــری
در کارگاههــای شــیراز پیبــرد .در مصورســازی ایــن شــاهنامه بــر صحنههــای تاریخــی و حماســی تأ کیــد

شــده اســت؛ هیــچ صحنــۀ عاشــقانهای وجــود نــدارد (پاکبــاز .)68 :1384 ،در تصویــر  ،1نــگارهای از
نســخۀ شــاهنامۀ  733هـ.ق« ،.نبــرد زنگــه و اخواســت» بــا همدیگــر مربــوط بــه دورۀ آلاینجــو اســت .تمــام
ویژگیهــای هنــر نگارگــری شــیراز کــه مربــوط بــه دورۀ آلاینجــو اســت پیشتــر ذکــر شــده ،در ایــن نــگاره
مشــخص اســت .در اینجــا مضامیــن برگرفتــه از متــن و فــن و شــیوۀ تصویرگــری نگارههــا بهروشــنی اســتقالل
هنــر نگارگــری شــیراز را در دورۀ حکومــت محلــی آلاینجــو بازتــاب میدهنــد؛ زیــرا در چهرههــا ،حــاالت و
حــرکات پیکرههــا تجانــس آشــکاری بــا مکتــب نگارگــری همزمــان خــود (ایلخانــی) در شــاهنامۀ دمــوت
احســاس میشــود کــه ایــن نکتــه را میتــوان بهعنــوان یــک ویژگــی صــوری در مکتــب نگارگــری شــیراز در
دورۀ آلاینجــو بهحســاب آورد.
ن عناصــر مهمترین
«در ســبک اینجــو بــه تصویــر انســان و حیوانــات اهمیــت بیشــتری داده میشــود و ای 
بخــش فضــای نقاشــی را در ســبک اخیــر پــر مینماینــد» (تجویــدی .)85 :1375 ،ایــن اهمیــت دادن بــه
تصویــر انســان و حیوانــات بهعنــوان مهمتریــن بخــش فضــای تصویــری خــود یــک ویژگــی ســاختاری مهــم
در نگارههــای دورۀ آلاینجــو در تصویــر ( 1رزم زنگـ 6
ـه و اخواســت از نســخۀ شــاهنامۀ  733هـ.ق ).و تصویــر
( 2کشــتهشــدن اژدهــا بهدســت اســفندیار ،شــاهنامۀ  733هـ.ق ).و همینطــور تصویــر ( 4بهــرام گــور در
کلبــۀ دهقــان ،شــاهنامۀ قوامالدیــن حســن) و تصویــر ( 6گــذر ســیاوش از آتــش ،شــاهنامۀ  733ه ـ.ق).
اســت کــه تأثیــر آن را در نگارههــای دورۀ آلمظفــر در تصویــر ( 9بهــرام گــور درحــال کشــتن اژدهــا ،شــاهنامۀ
مکتب شــیراز دورۀ آلمظفر 771 ،ه.ق ).و تصویر ( 11رســتم و ســهراب ،شــاهنامۀ فردوســی ،مکتب شــیراز
آلمظفــر 771 ،هـ.ق ).و همچنیــن در دورههــای بعــد در تصویــر  ،3نبــرد بهــرام بــا اژدهــا ،خمســۀ نظامــی،
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برای جدا کردن پیکرههای انسانی بهواسطۀ درخت یا گیاهان از همدیگر .اهمیت دادن و توجه به
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رقــم «بهــزاد» در مکتــب هــرات و تصویــر ( 12خســرو و شــیرین ،خمســۀ نظامــی ،دورۀ آلمظفــر ،شــیراز،
اواخــر قــرن هشــتم هجریقمــری) دیــده میشــود و هــم در تصاویــر دوران بعــد در تصویــر ( 3نبــرد بهــرام
بــا اژدهــا ،خمســۀ نظامــی ،رقــم بهــزاد ،هــرات) و تصویــر «( 5درباریــان در کنــار جویبــار» ،مکتــب تیمــوری،
 843هـ.ق ).و تصویــر ( 10برداشــتن ســتون حضــرت ســلیمان در غــار توســط حضــرت علـی؟اهع؟ ،اثــر «فرهــاد
شــیرازی» در مکتــب ترکمانــان شــیراز) ،و تصویــر ( 13دیــدار همــای و همایــون ،دیــوان خواجویکرمانــی،
جنیدشــیرازی ،مکتــب جالیــری) و تصویــر ( 14خســرو و شــیرین ،خمســۀ نظامــی ،مکتــب ترکمانــان ،تبریــز،
اواخــر قــرن نهــم هـ.ق ).بهروشــنی تأثیــر گذاشــته اســت.
در تصویــر  ،1یکــی از خصوصیــات صــوری نــگاره را میتــوان گزینــۀ رنگــی محــدود و ارجحیــت
رنگســایههای گــرم قرمــز ،زرد ،نارنجــی و طالیــی بــر تمــام فضــای تصویــری قلمــداد کــرد؛ همینطــور
ترکیــب رنگــی در نــگاره بهصــورت ســاده و جســورانه همــراه بــا طراحــی خــاص و قــوی ،ویژگــی بیانگــری
بــرای جلــوۀ صــوری نــگاره دارد .تجانــس آشــکاری نیــز بــا مکتــب نگارگــری ایلخانــی در چهرههــا ،حــاالت و
حــرکات پیکرههــا مالحظــه میشــود کــه همیــن خصیصــه ،یکــی دیگــر از ویژگیهــای صــوری نــگاره اســت.
پیکرههــا در کل فضــای بــدون عمــق بهصــورت ُز ُمخــت و درشــت بــه تصویــر کشــیده شــدهاند کــه یــادآور
دیوارنگارههــای ُ
دوبعــدی قــرون گذشــته و نقاشـیهای دورۀ ساســانی اســت .در اینجــا تنــوع مناظــر نســبت
بــه دورۀ قبــل بیشــتر شــده اســت .همیــن نکتــه ،یکــی دیگــر از ویژگیهــای واضــح صــوری هنــر نگارگــری
شــیراز در مکتــب محلــی آلاینجــو اســت کــه در دورههــای بعــد -بهویــژه در نگارههــای مکتــب آلمظفــر-
نیــز بیشــتر بهچشــم میخــورد.
همچنیــن جنگافــراز مــورد اســتفاده در رزم بیــن زنگــه و اخواســت ،ســاحی بهشــکل چمــاق یــا گــرز
بــا کلــۀ حیوانــات درنــده مثــل شــیر نیــز یکــی از ویژگیهــای صــوری ایــن نــگاره بــوده کــه بهحالتــی تــوأم بــا
خشــم کــه ســرش را بهعقــب برگردانــد ه اســت ،مالحظــه میشــود .نشــاندادن ایــن جنگافــزار خــاص در
دورههــای دیگــر نیــز رواج پیــدا کــرده چنانچــه در نــگارۀ  ،5درباریــان در کنــار جویبــار ،مربــوط بــه دورۀ
تیمــوری نیــز ایــن ســاح بههمــان صــورت پشتســر یکــی از مالزمــان ایســتاده ،بازنمایــی شــده اســت.
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تصویــر  .1نــگارهای از نســخۀ شــاهنامۀ  733ه ـ.ق ،.رزم زنگــه و اخواســت ،مکتــب نگارگــری شــیراز دورۀ
آلاینجــو ،مــوزۀ توپقاپیســرای اســتانبول (پاکبــاز.)97 :1384 ،
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تصویــر  .2کشتهشــدن اژدهــا بهدســت اســفندیار ،شــاهنامۀ  733ه ـ.ق ،.مکتــب شــیراز ،دورۀ آلاینجــو ،مــوزۀ
توپقاپیســرای اســتانبول (افراســیابی و علیــزاده.)69 :1393 ،
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تصویــر  ،2یکــی دیگــر از صفحــات نســخۀ شــاهنامۀ ســال  733ه ـ.ق .بــه قطــع  28×36ســانتیمتر
را تشــکیل میدهــد .ایــن نــگاره بهصــورت تصویــری افقــی و داری ترکیبــی شــامل ســتون و نوشــتار کــه
در بــاالی صفحــه قــرار گرفتــه ،نبــرد اســفندیار بــا اژدهــا را نشــان میدهــد کــه نوعــی مجلــس رزم اســت.
اســفندیار بــا صورتــی کشــیده و ریـشدار ســوار بــر اســب خــود ،شمشــیر بهدســت در مقابــل اژدهایــی بــا دهــان
بــاز ایســتاده و میجنگــد .کالهخــود اســفندیار در اینجــا بهشــیوۀ کالهخودهــای مغولــی مصــور شــده اســت.
تنــوع رنگــی کــم اســت و تنهــا از رنگهــای قرمــز ،زرد ،قهــوهای ،آبــی ،ســبز تیــره و ســیاه اســتفاده شــده اســت
(ویژگــی صــوری) .حــاالت و حــرکات پیکرههــا از تحــرک زیــادی برخوردارنــد .ایــن خصوصیــت بهعنــوان
یکــی از ویژگیهــای ســاختاری در نــوع چینــش پیکرههــا و حتــی نحــوۀ طراحــی عضــات پاهــای اســب و
دس ـتهای اژدهــا بهروشــنی قابلمالحظــه اســت .ایــن تحــرک در انــدام پیکرههــا در دوران بعــد تأثیــری
بهمراتــب بیشــتر داشــته اســت؛ زیــرا بــا مشــاهدۀ ا کثــر نگارههایــی کــه در دوران بعــد در رابطــه بــا صحنههای
نبــرد یــا شــکار صــورت گرفتــه ،بهعنــوان مثــال در تصویــر ( 3نبــرد بهــرام بــا اژدهــا اثــر کمالالدیــن بهــزاد در
مکتــب هــرات) ایــن موضــوع بهروشــنی دریافــت میشــود .شــیوۀ مصورســازی اژدهــا بهصــورت موجــودی
عظیمالجثــه در ســمت چــپ یــادآور نقاشـیهای دیوارنــگاری زمــان ساســانیان اســت (ویژگــی مضمونــی).
ارتبــاط موجــود متــن خوشنویسیشــده نیــز بهواســطۀ کادربندیهــای متقــارن در پاییــن و بــاالی نــگاره
توســط نگارگــر لحــاظ شــده اســت (ویژگــی ســاختاری).
کاربــرد جــدول در نگارههــا کــه در تصویــر  ،1رزم زنگــه و اخواســت و تصویر  ،2کشــته شــدن اژدها بهدســت
اســفندیار ،شــاهنامۀ  733هـ.ق .مالحظــه میشــود ،بهعنــوان یــک نــوآوری مهــم در هنــر نگارگــری ایــران
شــناخته شــده و بــر مکاتــب نگارگــری بعــد از خــود بهعنــوان یــک خصوصیــت ممتــاز تأثیــر گذاشــته اســت.
چنانچــه در تصویــر  ،13دیــدار همــای و همایــون کــه در مکتــب جالیــری مصور شــده و همینطــور تصویر ،3
نبــرد بهــرام گــور بــا اژدهــا کــه مربــوط بــه مکتــب هــرات در دورۀ تیمــوری و تصویــر (14رفتــن خســرو بــر در خانــۀ
شــیرین) مربــوط بــه دورۀ ترکمانــان در اواخــر قــرن نهــم هجریقمــری ،دیــده میشــود ،کاربــرد ایــن جــداول
بــرای نوشــتن قطعــات خوشنویســی ادامــه داشــته اســت؛ اگرچــه ایــن جــداول خوشنویسیشــده در تصویــر
 ،3نبــرد بهــرام بــا اژدهــا ،خمســۀ نظامــی در مکتــب هــرات و تصویــر  ،13دیــدار همــای و همایــون ،دیــوان
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خواجویکرمانــی ،جنیدشــیرازی ،مکتــب جالیــری و تصویــر  ،14خســرو و شــیرین ،خمســۀ نظامــی ،مکتــب
ترکمانــان تبریــز ،در درون نــگاره قــرار میگیــرد ،امــا میتــوان گفــت طــرح اولیــۀ کاربــرد جــدول (جدولبنــدی
یــا کادربنــدی) بــرای قســمتهای خوشنویســی مربــوط بــه دورۀ آلاینجــو اســت؛ اگرچــه در دورۀ آلاینجــو
یشــده
نگارگــری و مصورســازی کتــاب بهعنــوان بخشــی از صفحــه و بهصــورت جــدا از قطعــات خوشنویس 
درنظــر گرفتــه میشــد ،امــا در تصویــر  ،1در قســمت بــاال ســمت چــپ نــگاره ،مالحظــه میشــود کــه تقســیمات
جدولکشیشــده بــرای خوشنویســی توســط ُدم اژدهــا شکســته شــده و از کادر نیــز بیــرونزده و همچنیــن در
قســمت پاییــن ســمت چــپ ،دســت اژدهــا از کادر مشخصشــده بــرای نــگاره ،بیــرون آمــده اســت .همیــن
ی بهوســیلۀ نگارگــران،
ت و نــوآور 
عامــل را میتــوان طلیع ـهای بــرای تحــول نگارگــری و در نتیجــه خالقی ـ 
نکــه بایــد
در دورههــای بعــد دانســت؛ ایــن قضیــه بهروشــنی در تصویــر  3نیــز مشــخص اســت .ضمــن ای 
درنظــر داشــت کــه بــرای اولینبــار در اواخــر ســدۀ هشــتم هجریقمــری ،در دورۀ جالیریــان و در نگارههــای
یشــده و
جنیدشــیرازی ،بهمنظــور تأ کیــد بــر موضــوع داســتان و ایجــاد ارتبــاط بیشــتر بیــن متــن خوشنویس 
ً
نــگاره ،بــه ایــن راهحــل رســیدند کــه یــک صفحــه از نســخه بهصورت کامــا جداگانــه در خدمت نگارگــر ،برای
یشــده
مصــور کــردن موضــوع ،قــرار گیــرد؛ ضمــن آنکــه در داخــل فضــای تصویــری ،بــرای قطعات خوشنویس 
اشــعار ادبــی جایــی را نیــز درنظــر بگیرنــد (تصویــر  .)13ایــن رونــد در دوران بعــد نیــز در تصویــر  ،3در دورۀ
تیمــوری و همینطــور تصویــر  ،14در دورۀ ترکمانــان ،تکــرار میشــود.
ُ
در نــگارۀ کشــته شــدن اژدهــا بهدســت اســفندیار (تصویــر  ،)2از رنــگ قرمــز و اخرایــی بهوفــور اســتفاده
ُ
شــده اســت .نگارگــر از گلهــا و ســاقههای گیاهــان بــرای ُپرکــردن فضاهــای خالــی تصویــر بهصــورت
ُدرشــت و اغراقآمیــزی در پسزمینــه اســتفاده کــرده اســت کــه مبیــن خصوصیــات و ویژگیهــای صــوری
مکتــب نگارگــری شــیراز آلاینجــو اســت .مهمتریــن بخــش فضــای تصویــری در ایــن نــگاره نیــز بــرای
ً
روایــت داســتان ،بــه پیکــرۀ انســان و حیوانــات تخصیــص یافتــه اســت .دورهگیــری پیکرههــا خصوصــا
هیــکل ُدرشــت و خشــن اژدهــا بــا قلممــوی ُز ُمخــت و بــا مرکــب ســیاه صــورت گرفتــه اســت .اهمیــت دادن
بخــش اصلــی فضــای موجــود در نــگاره بــه انســان بهمعنــی برجســته کــردن نقــش انســان در نگارگــری اســت
کــه بهعنــوان یــک ویژگــی ســاختاری کــه پیشتــر نیــز در نمونههایــی از نگارههــا ذکــر شــد ،تأثیــر بســزایی
در پیشــرفت رونــد هنــر نگارگــری ایــران در دورههــای بعــد گذاشــته اســت؛ چنانچــه در دورۀ تیمــوری و
مکتــب هــرات« ،کمالالدیــن بهــزاد» بهعنــوان اولیــن نگارگــری بــه بازنمایــی انســان در محیــط طبیعــی
توجــه نشــان داد (تصویــر  ،)3ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه در نگارههــای بهــزاد دورهگیــری پیکرههــا ،حتــی
بــرای هیــکل اژدهــا از نهایــت ظرافــت و نرمــی قلــم خویــش بهــره بــرده اســت .ایــن رونــد در دوران بعــد نیــز
یعنــی در دورۀ صفــوی و مکتــب اصفهــان ادامــه یافــت و بــه اوج ترقــی رســید.
در تصویــر  ،4نــگارهای از نســخۀ خطــی قوامالدینحســن ،بهتاریــخ 741هــ.ق .مالحظــه میشــود.
پیکرههــای موجــود در نــگاره بهوســیلۀ درختــان و گیاهــان موجــود در فضــای تصویــری از همدیگــر جــدا
شــدهاند .خطــوط خوشنویسیشــده در درون جدولهایــی کــه نگارگــر در بــاالی تصویــر مشــخص کــرده،
قــرار داده شــدهاند .ایــن مــوارد از شــاخصههای ســاختاری مکتــب نگارگــری شــیراز در دورۀ آلاینجــو بــوده
کــه در ایــن نــگاره نیــز رعایــت شــدهاســت .ضمــن آنکــه بهــرام گــور بــر روی قالیچــه و زیــر درخــت پــر از
ً
شــکوفه نشســته کــه احتمــاال درخــت ســیب یــا گیــاس بــوده و همیــن درخــت را در دورههــای بعــد بهعنــوان
یکــی از ویژگیهــای صــوری تأثیرگــذار در نــگارۀ «درباریــان در کنــار جویبــار» در مکتــب تیمــوری (تصویــر )5
میتــوان بــاالی ســر پیکرههــای موجــود در نــگاره و در همــان جهــت مشــاهده کــرد .چهرههــای ری ـشدار و
انــدام ظریــف خدمــه در نــگارۀ تیمــوری ،خصوصیــات صــوری مکتــب نگارگــری آلاینجــو را بهیــاد مـیآورد
ُ
نکــه
کــه در نــگارۀ بهــرام گــور نیــز دیــده میشــود؛ همینطــور ،رنــگ پسزمینــه نیــز رنــگ ا کــر اســت .ضمــن آ 
توجــه بــه داســتانها و مصــور کــردن حــوادث و رویدادهــای شــاهنامۀ فردوســی نیــز از ویژگیهــای مضمونــی
مکتــب نگارگــری شــیراز آلاینجــو بــوده کــه در ایــن نــگاره مشــخص اســت.
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تصویــر  .4بهــرام گــور در کلبــۀ دهقــان ،شــاهنامۀ قوامالدیــن حســن ،مکتــب شــیراز آالینجــو 741 ،ه ـ.ق.
(تســلیمی.)151 :1393 ،
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تصویــر  .3نبــرد بهــرام بــا اژدهــا ،خمســۀ نظامــی ،رقــم بهــزاد ،هــرات  898ه ـ.ق ،.مــوزۀ بریتانیــا (اینــک در
کتابخانــۀ بریتانیایــی)( ،پــوپ.)885 :1387 ،
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در نــگارۀ گــذر ســیاوش از آتــش (تصویــر  ،)6میتــوان شــاهد مصــور کــردن حــاالت مختلفــی از افــراد و
همچنیــن چهرههایــی بــود کــه بــه حالــت تمــامرخ و نی ـمرخ همــراه بــا فعــل و انفعــاالت افــراد نســبت بــه
ُ
ایــن واقعــه ازســوی نگارگــر ب ـ ه تصویــر کشــیده شــده اســت .رنــگ پسزمینــۀ نــگاره بیشــتر ا کــر اســت کــه
ً
ایــن مشــخصه بهعنــوان یــک ویژگــی صــوری در دورههــای بعــد در برخــی از نگارههــا مثــا در تصویــر 5
نیــز مشــاهده میشــود .در ایــن نــگاره ،تمــام نیروهــای موجــود در تصویــر ،ابتــدا چشــم ببینــده را ب هســمت
ســیاوش جلــب میکنــد و ســپس بهســمت شــعلههای قرمــز آتــش تــا بــه ایــن صــورت تأ کیــد نگارگــر بــر
واقعــه دوچنــدان شــود .ایــن مشــخصه خــود یکــی از ویژگیهــای ســاختاری نــگاره اســت .شــعلههای آتــش
ً
بهصــورت غیرواقعگرایانــه مصــور شــدهاند .فــرم و حالــت شــعلهها کامــا انتزاعــی بهنظــر میرســند .رنــگ
قرمــز و تخــت شــعلهها چشــم را بهســوی خــود جلــب میکننــد .شــعلههای رقصــان آتــش در ابتــدا نــگاه
ببینــده را بهســوی ســیاوس کــه لبــاس ســفیدی برتــن دارد ،هدایــت میکنــد و ســپس چشــم را در جهــت
قالــب و کادر بــاالی تصویــر بــه بیــرون میرانــد .در اینجــا لبــاس ســفید ازلحــاظ ســاختار مضمونــی نــگاره،
نمــاد پاکــی او از گنــاه اســت .پرنــده نمــاد گســتردۀ روح ،بهویــژه در هنگامی اســت که پس از مرگ به آســمان
صعــود میکنــد .بســیاری از اقــوام باســتانی پرنــدگان را بــا خورشــید ،خدایــان و آســمان همــراه میدانســتند
ً
و آنرا یکــی از چهــار عنصــر اصلــی ،احتمــاال هــوا بهشــمار میآوردنــد (هــال .)39 :1383 ،همچنیــن پرنــده
نمــادی از نیروهــای خورشــیدی اســت و بــا آتــش در ارتبــاط اســت .پرنــدهای کــه در وســط نــگاره ،بــاالی ســر
ســیاوش مصــورشــده و گویــا در میــان شــاخ و بــرگ درختــی نشســته ،و ســرش را بهســمت عقــب و بهســوی
کیــکاووس و ســودابه چرخانــده ،بهصــورت نمــادی متجلــی شــده اســت و خــود گویــای پــاک بــودن ســیاوش
و یــادآوری آن بــه کیــکاووس اســت .اینامــر بهعنــوان یــک ویژگــی مضمونــی در دورۀ آلجالیــر و در نــگارۀ
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دیــدار همــای و همایــون (تصویــر  )13و همچنیــن در نــگارۀ خســرو و شــیرین مکتــب ترکمنــان (تصویــر )14
بهخوبــی لحــاظ شــده اســت .پــرواز پرنــدگان تأ کیــدی اســت بــر حــال و هــوای عاشــقانه کــه بــر کل فضــای
تصویــری تأثیــر گذاشــته اســت .شکســته شــدن کادر نــگاره بهوســیلۀ شــعلههای آتــش تمهیــد ســاختاری
جالبــی از ســوی نگارگــر بــوده کــه بــه اینصــورت بتوانــد بــر شــدت و حــدت آتــش تأ کیــد کنــد.
نگارگــر بــا بهکارگیــری برخــی از حــرکات در جهــت ترکیــب مــورب کــه بــر ژرفــای فضــا تأ کیــد دارد ،موجــب
پیچیدگــی ترکیببنــدی در جهــت افقــی شــده اســت .بــرای نخســتینبار در نقاشـیهای ایــن نســخه (733
هـ.ق ).مســائل مشــخص تصویرگــری کتــاب ،ماننــد بازآفرینــی فــرار و فــرود حــوادث و ترســیم واقعگرایانــۀ
رویدادهــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت (پولیاکــووا.)114-116 :1381 ،
در ا کثــر تصاویــر شــاهنامههای مکتــب نگارگــری آلاینجــو ،نگارگــران مکتــب شــیراز ضــرورت
هماهنگــی نوشــته و تصویــر را در کتابآرایــی دریافتــه و بــا ایجــاد قابهــای پلکانــی تصویــر و متــن را در
هــم تنیدهانــد .در ایــن آثــار ،نگارگــران بــه هماهنگــی بیــن ســاختار تصویــر و ســتونبندی نوشــتهها توجــه
نمودهانــد .اهمیــت شــاهنامههای مکتــب شــیراز آلاینجــو بــهداشــتن قابهــای هندســی و پلکانیشــکل
اســت کــه بهنحــوی زیبــا تصویــر را در میــان نوشــته جــای دادهانــد .ایــن شــاهنامهها نشــان میدهنــد کــه
هنرمنــد بــه نظامــی هماهنــگ بــا چنیــن ســاختاری اندیشــیده و برهمیناســاس توانســته نمونــۀ شــاخصی
از نظــام ترکیــب پلکانــی و بنــا را بهضــرورت پیــروی از معمــاری پدیــد آورد .اســتفاده از قــاب پلکانــی ،یکــی
ی مکتــب شــیراز محســوب میشــود و بههیچوجــه
از مهمتریــن روشهــای ســاماندهی اجــزای نگارههــا 
نمیتــوان آنرا اقتبــاس از ســبک دربــار تبریــز در دورۀ ایلخانــی دانســت (مراثــی .)51 :1391 ،قــاب پلکانــی
تصویــر از ســتونهایی بــا اندازههــای متفــاوت تشــکیل میشــود کــه بهصــورت ناپیــدا اجــزای تصویــر را
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نظــام میبخشــد ،بدینترتیــب کــه اجــزای تصویــر در قالــب ســتونهای نوشــتار ســامان مییابنــد و ابعــاد
آنهــا بــر ایــن اســاس معیــن میشــود .در نتیجــه ،خطــوط ســتونبندی صفحــه ،اســاس ســاماندهی تصویــر
محســوب میشــوند و همچــون شــبکههایی از خطــوط عمــودی اجــزای اثــر را بهصــورت ناپیــدا نظــم
میدهنــد (همــان.)50-51 :
در تصویــر  ،8تأثیــرات ایــن ترکیببنــدی در مکتــب آلاینجــو بهعنــوان یــک ویژگــی ســاختاری بــر
نــگارهای از شــاهنامۀ شاهطهماســب منســوب بــه «آقامیــرک» (فریــدون در هیبــت اژدهــا پســران خــود را
میبلعــد) ،در مکتــب تبریــز دوم در زمــان صفویــه بهروشــنی دیــده میشــود؛ بنابرایــن ویژگــی ســاختاری
قاببنــدی در تصویــر  ،7کشــته شــدن رســتم در چــاه ،ازســوی نگارگــر مکتــب آلاینجــو در شــاهنامۀ 731
هــ.ق .جهــت هماهنــگ کــردن بیــن ســطور خوشنویسیشــده و تصویــر بهصــورت پلکانــی اعمــال شــده
اســت .در اینجــا نگارگــر ،قــاب تصویــر را در دو طــرف نــگاره بهشــکلی کــه بــا هــم قرینــه و معکــوس باشــند،
در جهــت پاییــن و بــاالی نــگاره امتــداد داده اســت .در نــگارۀ آقامیــرک نیــز ایــن ویژگــی ســاختاری هندســی
هماهنــگ براســاس نظــام ترکیــب پلکانــی بهصــورت یــک تمهیــد ضــروری بــرای زیبــا نشــان دادن نــگاره در
میــان ســتونهای خوشنویســی ،اندیشــیده شــده اســت.
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مکتب نگارگری شیراز در دوران حکومت محلی آ لمظفر ( 718-795ه.ق).

سیاســت حکومــت آلمظفــر ،از تعصبــات بومیگرایانــه آلاینجــو در عرصــۀ فرهنــگ و سیاســت دور بــوده
اســت؛ درواقــع آنهــا رویکردهــای مذهبــی ،حفــظ شــعائر اســامی ،حمایــت از احیــاء خالفــت عباســی و
وحــدت مســلمانان را -کــه پــس از ســقوط خالفــت بغــداد از میــان رفتــه بــود -ســرلوحۀ سیاســت خــود قــرار
دادنــد (نبئــی .)93 :1375 ،میتــوان گفــت بــا افزایــش مبــادالت تجــاری و ارتباطــات سیاســی میــان تبریــز
و شــیراز ،زمینــه بــرای دگرگونــی ســنتهای جــاری ،زوال ویژگیهــای بومیگرایانــه هنــر شــیراز و غلبــۀ
ویژگیهــای چینــی و مغولــی ،بهویــژه در دورۀ حکمرانــی «شاهشــجاع» ،فزونــی یافــت (ســتوده:1346 ،
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برخــاف نقاشــی شــیراز میــان ســالهای  730-740هـ.ق 1330-1340 / .م .نگارههــای مکتــب آلمظفــر
سرشــار از جلوههــای طبیعــت اســت .در ایــن نگارههــا ،انبــوه علفــزار ،گلســتان و باغهایــی کــه پرنــدگان در
آن آشــیانه دارنــد ،بهچشــم میخــورد (کنبــای .)41 :1391 ،مشــخصات ویــژۀ نگارگــری عهــد مظفریــان
عبارتنــداز :تپههــای گــرد ،افــق رفیــع ،زمیــن پوشــیده از بوتههــا ،پیکرههــای الغــر بــا ســر بــزرگ و چهــرۀ
سـهرخ ریـشدار ،طراحــی ظریــف و گـهگاه خامدســتانه اســت .بخشــی کوچکــی از کل تصویــر به آســمان آبی
تخصــص یافتــه ،و منظــرۀ طبیعــی بــا چنــد نقشمایــۀ قــراردادی توصیــف میشــود .انســانها و حیوانــات
در داخــل منظــره قــرار گرفتهانــد ،ولــی مهمتــر از آن بهنظــر میآینــد؛ بهطورکلــی عناصــر ترکیببنــدی
بیشازپیــش خصلــت مفهومــی و نمادیــن پیــدا کردهانــد (پاکبــاز .)69 :1384 ،ایــن عناصــر بیشــتر
بهعنــوان نشــانه هســتند تــا تزئیــن؛ بهطــور مثــال ،ســه مــرد نشــانۀ یــک قشــون و دو قــوس نشــانۀ تپههــا
و دایــره نشــانۀ دهانــۀ چــاه اســت (گــری .)60 :1384 ،کاربــرد تزئینــی ردیــف درختــان شــکوفان ،آســمان
طالیــی و کوهپردازیهــای دلنشــین نشــان از بالندگــی نگارگــری شــیراز در دورۀ آلمظفــر اســت .بعضــی
از نقشمایههــای چینــی ،همچــون اژدهــای آبــی و طالیــی متأثــر از نقاشــی چینــی اســت ،امــا درنهایــت
ویژگــی ایرانــی پیــدا کــرده اســت.
جدول  .2تقسیمبندی ویژگیهای مکتب نگارگری آلمظفر (نگارندگان.)1398 ،
ویژگیهای صوری

تپههای گرد ،افق رفیع ،زمین پوشیده از بوتهها ،پیکرههای الغر با سر بزرگ ،چهره سه رخ ریشدار .تنوع
رنگی محدود و کاربست رنگهای شاد و درخشان .ورود و کاربرد نقشمایههای چینی همچون اژدهای
آبی و طالیی متأثر از هنر چینی ،ولی با ویژگیهای خاص نگارگری ایرانی.

ویژگیهای ساختاری

اختصاص دادن بخش کوچکی از کل فضای تصویری بهعنوان آسمان ،طراحی ظریف و گه گاه
خامدستانه ،منظرهپردازی با چند نقشمایه قراردادی و کاربرد تزئینات گل و بوتهای فراوان در زمین برای
توصیف مناظر طبیعی .تحول در صفحهآرایی و ایجاد تناسب بین طول و عرض صفحه و تنظیم ابعاد.
ترمیم پیکرسازی .تأ کید اساسی نگارگر بر روابط صوری خط و رنگ است و نه قابلیت توصیفی آنها.

ویژگیهای مضمونی

مصور کردن نسخ خطی از شاعران دیگر عالوهبر شاهنامه ،مصور کردن داستانهای تغزلی و عشقی.
ا
ترکیببندی بیش از پیش بهصورت مفهومی و نمادین برای اولینبار مثال سه مرد نشانۀ یک قشون و دو
قوس نشانۀ تپهها و دایره نشانۀ دهانۀ چاه .کاربرد نقشمایههایی چینی چون اژدها و ققنوس اما در تضاد
با مفهوم چینی و متناسب با باورهای ایرانی و درقالب نماد ایرانی.
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 .)181هنــر نگارگــری در مکتــب آلمظفــر ســبکی متفــاوت بــا تصویرگــری متــداول شــیراز آلاینجــو در پیــش
گرفــت کــه نهتنهــا بــر آثــار جنــوب ایــران درطــول نیمــۀ اول ســدۀ  15م 8 /.هـ.ق ،.بلکــه بــر آثــار هنــدی نیــز
تأثیــر گذاشــت .ظرافــت ایــن نگارههــا در تضــاد بــا ترکیببندیهــای نگارههــای آلاینجــو اســت (& Titley
 .)Waley, 1983: 41ایــن نقشمایههــا و ترکیببندیهــای مکتــب آلمظفــر بهوســیلۀ کتابخانههایــی
کــه در ســدۀ  8هـ.ق .در شــیراز مصـ ّـور میشــدند ،بــه دیگــر مراکــز هنــری انتقــال یافــت (بلــر و بلــوم:1381 ،
.)137
از آثــار مصورشــده در دورۀ آلمظفــر ،میتــوان بــه شــاهنامۀ فردوســی (مــورخ  771ه ـ.ق ،.نســخۀ
کتابخانــۀ توپقاپیســرای اســتانبول) ،شــاهنامۀ فردوســی (مــورخ  796هـ.ق ،.نســخۀ دارالکتــاب قاهــره
مصــر) ،کلیلهودمنــه (مــورخ  793هـ.ق ،.نســخۀ کتابخانــۀ ملــی پاریــس) اشــاره کــرد.
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تصویــر  .9بهــرام گــور درحــال کشــتن اژدهــا ،شــاهنامه ،مکتــب شــیراز دورۀ آلمظفــر 771 ،ه ـ.ق 1370/.م،.
یســرای اســتانبول (گــری.)177 :1384 ،
کتابخانــۀ توپقاپ 

Downloaded from journal.richt.ir at 10:27 IRST on Monday February 15th 2021

ً
کامــا مناظــر طبیعــی نیمــۀ اول قــرن چهاردهــم میــادی را پشتســر گذاشــته و بــه دنیــای مفهومــی وارد
میشــود کــه در آن نقاشــی ایرانــی برتــری خــود را تــا  250ســال دیگــر حفــظ میکنــد .در ایــن نســخه ،عناصــر
بیشــتر بهعنــوان نشــانه هســتند تــا تزئیــن؛ بهطــور مثــال ،ســه مــرد نشــانۀ یــک قشــون و دو قــوس نشــانۀ
تپههــا و دایــره نشــانۀ دهانــۀ چــاه اســت .پیشــرفت در ترتیــب تاریــخ کلــی ایــن مکتــب بهعنــوان گامــی
بهطــرف جســتوجوی ارتبــاط خوشآینــدی بیــن متــن و نگارگــری ،بســیار حائزاهمیــت و قابلتوجــه
اســت (گــری .)60 :1384 ،تصویــر  ،9بهــرام گــور را درحــال کشــتن اژدهــا نشــان میدهــد .پیکرپردازیهــا
در موضوعــات نگارگــری در ایــن دوره ترمیــم شــدند .چهــرۀ بهــرام ســوار بــر اســب ،بهصــورت سـهرخ ریـشدار
و الغــر مصــور شــده کــه همیــن ویژگــی صــوری را میتــوان در نگارگــری دورههــای بعــد دیــد؛ بهعنــوان مثــال،
ا گــر بــه تصویــر  ،10حضــرت علــی؟ع؟ ســتونی را کــه در غــار یــا چــاه قــرار گرفتــه از جــا بلنــد میکنــد ،مالحظــه
شــود ،بهروشــنی میتــوان دریافــت کــه چهــرۀ حضــرت علــی؟ع؟ توســط «فرهــاد» نقــاش نگارگــر عهــد
ترکمنــان شــیراز ،در خاوراننامــه بهصــورت سـهرخ و ریـشدار طراحــی شــده و همچنیــن غــار یــا چاهــی کــه
حضــرت علــی؟ع؟ در آنجــا مصــور شــده بهصــورت دایــره یــا بیضــی بــا رنــگ تیــرهای مصــور شــده اســت و در
دو طــرف تصویــر مردانــی کــه بهصــورت دســتههای ســه یــا چهــار نفــری نقــش شــدهاند ،هریــک نمایانگــر
قشــونی از مردانــی هســتند کــه در آنزمــان نگارگــر چنیــن صحن ـهای را برحســب مضمونــی کــه در ذهــن
داشــته بهصــورت نمادیــن مصــور کــرده اســت (ویژگــی مضمونــی).
منظرهپــردازی یکــی از خصوصیــات چشــمگیر نگارههــای دورۀ آلمظفــر بــود .در ایــن دوره
منظرهپــردازی خــام دورۀ آلاینجــو بهکلــی محــو شــد و جــای آن منظــرهای نشســت کــه یکــی از خصوصیــات
نگارگــری دوران بعــد در ایــران شــد؛ همانطورکــه در نــگاره بهخوبــی مالحظــه میشــود ،نگارگــر ســعی
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یهــا و مطالعــۀ تأثیــرات مکتــب نگارگــری شــیراز در هنــر نگارگــری ایــران در
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کــرده فضــای افــق را بلندتــر جلــوه دهــد و بیشــتر فضــای تصویــری را بــه زمیـ ِـن پوشــیده از گل بوتههــای
فــراوان درونــش اختصــاص دهــد کــه حادثــه در آن صــورت میگیــرد .اســتفاده از گل و بوتــه بــرای پوشــش
زمیــن عالوهبــر تصاویــر ( 11رســتم و ســهراب) و ( 12خســرو و شــیرین) ،کــه هــردو مربــوط بــه دورۀ آلمظفــر
هســتند ،در تصویــر ( 3نبــرد بهــرام بــا اژدهــا ،اثــر بهــزاد) مربــوط بــه مکتــب هــرات دورۀ تیمــوری ،تصویــر
( 13دیــدار همــای و همایــون) مربــوط بــه مکتــب جالیــری اواخــر ســدۀ هشــتم هجــری قمــری و تصویــر 14
(رفتــن خســرو بــر در خانــۀ شــیرین) مربــوط بــه دورۀ ترکمانــان در اواخــر قــرن نهــم هجــری قمــری بهروشــنی
قابلمالحظــه اســت .میتــوان گفــت کــه ایــن ویژگــی هنــر نگارگــری شــیراز در دورۀ آلمظفــر خــود باعــث
شــده کــه در دورههــای بعــد نیــز در کار هنرمنــدان نگارگــر تأثیــر گذاشــته و اینچنیــن در آثــار آنهــا در هــر
دورهای بهعنــوان یــک اصــل مهــم تزئینــی ب ـهکار رود.
تپههــا نیــز بهصــورت گــرد مصــور شــده اســت .در اینجــا کاربــرد رنــگ گرچــه بهصــورت محدود و از ســبک
نگارگــری آلاینجــو بیشــتر اســت ،امــا بــرای بیــان حالــت روحــی پیکرههــا بـهکار نرفتــه اســت؛ بلکــه حالتــی
درخشــان دارد« .میتــوان حــدسزد کــه در جریــان تبــادل تجربیــات ،رنگهــای درخشــان نقاش ـیهای
ً
شــیراز بــر کار نگارگــران تبریــز و بغــداد تأثیــر گذاشــته ،و متقابــا دســتاورد فضاســازی فــراخ از تبریــز و بغــداد بــه
شــیراز رســیده اســت» (پاکبــاز .)69 :1384 ،چنانچــه بــازلگــری نقــل میکنــد« :اژدهایــی کــه بهــرام بــه
آن حملــه میکنــد ،دیگــر حالتــی از کشــتار حــزنآور شــاهنامۀ دمــوت را نــدارد .بلکــه بــا رنــگ آبــی کمرنــگ
اژدهایــی را کــه حرکتــی هماننــد فنــر تابخــورده دارد و یــال او ســیاه و خــود بدقیافــه اســت ،نشــان داده
اســت .حــاال رنــگ بیشــتر بهخاطــر کیفیــت خــود رنــگ اســت نــه نمایــش اشــیاء ،بنابرایــن هنــر نگارگــری بــا
مســیرهای مختلــف خــود در تبریــز و شــیراز بــه حــل مشــکل کتــاب توفیــق مییابــد» (گــری-61 :1384 ،
 .)60پاکبــاز نیــز عقیــده دارد« :تأ کیــد اساســی نگارگــر بــر روابــط صــوری خــط و رنــگ اســت و نــه قابلیــت
توصیفــی آنهــا .بههمیــن ســبب مجلــس کارزار او -برخــاف صحنههــای مشــابه در شــاهنامۀ دمــوت-
عــاری از حــاالت هیجانــی اســت .درواقــع ،هــدف نگارگــر شــیراز دسـتیابی بــه یــک زبــان بصــری نــاب بــرای
القــای مفاهیــم متــن بــود» (پاکبــاز .)69 :1384 ،درواقــع درخشــندگی رنگهــا در هنــر نگارگــری شــیراز در
دورۀ آلمظفــر یکــی از ویژگیهــای صــوری اســت کــه در تنــوع رنگــی مکاتــب تبریــز و بغــداد و حتــی در دورۀ
تیمــوری بــر مکتــب نگارگــری هــرات نیــز تأثیــر میگــذارد .در اینجــا نگارگــر ایــن جانــور افســانهای را بــا بدنــی
پیچــان (هماننــد اژدهــای چینــی) در رنگهــای آبــی ،نارنجــی ،طالیــی و ســیاه ،و بهرا مگــور را ســوار بــر
اســب در جامــگان ســرخ و آبــی درخشــان نشــان داده اســت .در تصویــر  ،3نبــرد بهــرام بــا اژدهــا ،گرچــه
تنــوع رنگــی بهدس ـتآمده در مکتــب هــرات توســط کمالالدیــن بهــزاد بیشــتر اســت ،امــا اکثــر رنگهــای
بـهکار بردهشــده در نــگار ه بهروشــنی یــادآور مکتــب نگارگــری شــیراز در دوران آلمظفــر اســت؛ ضمــن اینکــه
تحرکــی کــه در پیکرههــای تصویــر  ،9بهــرام گــور درحــال کشــتن اژدهــا ،در مکتــب شــیراز در دورۀ آلمظفــر
ً
وجــود دارد ،در تصویــر  ،3نبــرد بهــرام بــا اژدهــا از خمســۀ نظامــی اثر بهزاد در مکتب هــرات نیز کامال مالحظه
میشــود .بــا ایــن تفــاوت کــه بهــزاد در ایــن نــگاره ســعی کــرده ،ایــن ویژگــی را بهصورتــی پویاتــر و بهمراتــب
طبیعیتــر بهنمایــش بگــذارد؛ همینطــور زمیــن مفــروش شــده از گل و بوتههــای فــراوان کــه بهروشــنی
دیــده میشــود .توجــه نگارگــر بــه موضوعــات دالوری و شــجاعت رســتم بهعنــوان پهلــوان نامــی اســاطیری
ایرانــی در شــاهنامه از ویژگیهــای مضمونــی تصویــر  9بــوده کــه همیــن رونــد در دورههــای بعــد بهعنــوان
یــک ویژگــی مضمونــی اثــر گذاشــته اســت .توجــه بــه شــاهنامه و اشــعار گرانمایــۀ «فردوســی طوســی» در
وصــف شــجاعت دالورمــردان ایرانــی باعــث سرودهشــدن اشــعار حماســی خاوراننامــه توســط «ابنحســام
خوســفی» در  830هــ.ق .شــد؛ همچنیــن مصــور شــدن صحنههــای مختلفــی از ســفرها ،رشــادتها و
دالوریهــای حضــرت علــی؟ع؟ و یارانــش در ســرزمین افســانهای «خــاوران» ،توســط «فرهــاد شــیرازی» در
ســال  881هـ.ق .در مکتــب ترکمنــان شــیراز صــورت گرفــت (پاکبــاز 77 :1384 ،و  .)78نگارههــای ایــن
نســخه یــادآور تصاویــر شــاهنامههایی هســتند کــه در مکتــب شــیراز در دورۀ آلمظفــر مصــور شــدهاند .در
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تصویــر  .10برداشــتن ســتون حضــرت ســلیمان؟س؟ در غــار توســط حضــرت علــی؟ع؟ ،اثــر فرهــاد شــیرازی در
مکتــب ترکمانــان شــیراز ،مــوزۀ هنرهــای تزئینــی تهــران (گــری.)202 :1384 ،
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تصویــر  ،10برداشــتن ســتون حضــرت ســلیمان؟س؟ در غــار توســط حضــرت علــی؟ع؟ ،اثــر فرهــاد شــیرازی در
ً
مکتــب ترکمانــان شــیراز منظرهســازی کامــا تزئینــی و قــراردادی بــوده و زمینهســازی خاصــی بــرای نشــان
دادن گل و بوتــه اســتفاده شــده اســت .چهرهپردازیهــا ،کالههــا ،دســتار حضــرت علــی؟ع؟ و همینطــور
لباسهــا و ترکیببنــدی نــگاره همــه نشــان از تأثیــر ویژگیهــای صــوری و ســاختاری نگارگــری مکتــب
شــیراز در دوران آلمظفــر دارد؛ ضمــن آنکــه مصــور کــردن صحنــۀ رشــادت حضــرت علــی؟ع؟ ،همــان تأثیــر
ویژگــی مضمونــی اســت کــه در مکاتــب نگارگــری شــیراز در دوران آلاینجــو و آلمظفــر لحــاظ شــده بــود.
اگرچــه نگارگــر در مصــور کــردن اژدهــای موجــود در تصویــر  ،7کمــی از هنــر نقاشــی چیــن متأثــر بــوده،
ولــی کاربــرد نقــش اژدهــا را در ایــن منظــره برخــاف اعتقــادات چیــن بهصــورت موجــودی بدقیافــه و زشــت
و ســیاه مصــور کــرده اســت .در کشــور چیــن بــه اژدهــا احتــرام میگذرانــد و آنرا نمــاد قــدرت و عظمــت
پادشــاهی میداننــد .اژدهــا در آییــن بودیســم مفهومــی نمادیــن داشــته و نشــان خــاص امپراتــور چیــن بــوده
اســت» (حســن )63 :1384 ،و ازلحــاظ طریقــت بودایــی ،اژدهــا یــک روح کیهانــی اســت کــه نمــاد رویاهــای
برگزیــده تنویــر افــکار اســت (هــال)22 :1383 ،؛ همینطــور منبــع خیــر و برکــت و افزونی اســت ،ولی برخالف
آن در کشــور ایــران از دوران باســتان تاکنــون اژدهــا منبــع نیــروی شــر و نمــادی از تباهــی و تاریکــی و ظلــم
اســت .چنانچــه «پــورداوود» در کتــاب اوســتا (یش ـتها) مینویســد« :در اوســتا اژیدهــاک آمــده اســت
ایــن اســم مرکــب از دو جــزء اولــی کــه اژیدهــاک باشــد کــه خــود جدا گانــه در اوســتا اســتعمال شــده اســت.
اژی بهمعنــای مــار اســت .بســا از اژی یــک جانــور اهریمنــی اراده شــده اســت بههمــان معنــی کــه امــروز
از کلمــه اژدر یــا اژدهــا فارســی برمیآیــد .در یســنا  ،9دهــاک نیــز جدا گانــه اســتعمال شــده و یــک مخلــوق
ً
اهریمنــی دیوســیرت اســت ،چنانکــه در یســنا غالبــا اژی بــا کلمــۀ دهــاک یکجــا آمــده اســت از آن نیــز یــک
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مخلــوق دیوســیرت اراده شــده اســت .اژدهــا و اژدر از کلمــۀ اوســتایی اژیدهــاک اســت و در ادبیــات فارســی
نیــز بـه همــان معنــی اســت» (پــورداوود .)188 :1347 ،ایــن نــگاره کــه یــادآور داســتانهای کهــن ایرانــی در
زمــان ساســانیان اســت ،عالوهبــر اینکــه خــود نشــاندهندۀ عالقــۀ وافــر نگارگــران شــیراز در زمــان آلمظفــر
بــه ســنتهای قدیـ ِـم خــود و بهنوعــی همــان رجعــت بــه داســتانهای شــاهنامۀ فردوســی اســت ،بیانگــر
مفهــوم یــا نشــانی از مبــارزۀ پادشــاه بــا ســیاهی ،تباهــی و اهریمــن اســت کــه در تاریــخ کهــن ایرانــی نیــز از ایــن
موجــود بههمیــن معنــا یــاد شــده اســت .همیــن رجعــت بــه شــاهنامۀ فردوســی و توجــه بــه داســتانهای
اصیــل و ادبیــات کهــن ایرانــی در دورههــای بعــد مــاک عالقــۀ هنرمنــدان نگارگــر در مکاتــب مهــم نگارگــری
همچــون :تبریــز ،بغــداد ،هــرات و ...قــرار میگیــرد .چنانچــه نمونــۀ تکــرار ایــن داســتان کهــن را در تصویــر
 ،3نبــرد بهــرام بــا اژدهــا از نســخۀ مصــور خمســۀ نظامــی اثــر بهــزاد ،در مکتــب هــرات میتــوان مالحظــه کــرد
کــه تأثیــر ایــن ویژگــی بهعنــوان یــک ویژگــی مضمونــی هــم در دورۀ آلاینجــو کــه حکایــات دوران قبــل از
اســام بهخصــوص دورۀ ساســانی را نشــان میدهــد و هــم بهســبب مضمــون و محتــوای جنگیــدن نیــروی
خیــر بــا شــر در نــگارۀ  ،9بهــرام گــور درحــال کشــتن اژدهــا از نســخۀ مصــور شــاهنامۀ 771هـ.ق ،.در مکتــب
شــیراز دورۀ آلمظفــر ،بهروشــنی نمایــان اســت.
در نــگارۀ  ،11کــه صحن ـهای از نبــرد دوم رســتم و ســهراب از شــاهنامۀ  771هـ.ق .را نشــان میدهــد،
رســتم ،ســهراب را بــر زمیــن کوبیــده و خنجــرش را در پهلــوی ســهراب فــرو میکنــد .نگارگــر در ایــن نــگاره
ســعی داشــته تــا آنجاییکــه میتوانــد بــه متــن وفــادار باشــد ،ولــی در پــارهای از جزئیــات مثــل زره اســبان
کوتاهــی کــرده و متــن شــاهنامه را نادیــده گرفتــه اســت .در ایــن نــگاره ،تنهــا بخــش کوچکــی از فضــای
تصویــری بــه آســمان آبــی تیــره ،اختصــاص داده شــده کــه همیــن نیــز یکــی از ویژگــی صــوری افــق رفیــع در
مکتــب نگارگــری آلمظفــر بــوده کــه در اینجــا نیــز نگارگــر بهروشــنی آن را در تصویــر لحــاظ کــرده اســت.
تپههــای گــرد و مــدور نیــز بهعنــوان دیگــر ویژگــی صــوری در ایــن نــگاره مالحظــه میشــوند .نگارگــر بــرای ُپــر
کــردن و تزئیــن فضایــی کــه نبــرد در آن صــورت گرفتــه ،از گل و بوتههایــی آبیرنــگ و ُکندههــای کوچــک
خشــکیده و قهوهایرنگــی اســتفاده کــرده اســت؛ هرچنــد نگارگــر در اینجــا از کالهخــود مغولــی بــرای رســتم
و ســهراب اســتفاده کــرده و همینطــور از گل و بوتههایــی کــه از تأثیــر هنــر چینــی و مغولــی بــر هنرنگارگــری
شــیراز حکایــت میکنــد ،امــا بهروشــنی مشــخص اســت کــه نگارگــر بهصــورت آ گاهانــه و بــا آشــنایی کاملــی
کــه بــه مکتــب چینی-مغولــی داشــته و بــدون آنکــه عالق ـهای بــه تقلیــد از نشــانههای نگارگــری چینــی و
مغولــی داشــته باشــد ،آنهــا را در نــگارۀ خــود لحــاظ کــرده اســت .نگارگــر بــرای بازنمایــی پیکرههــای انســانی
و حیوانــی و همچنیــن کوههــا از خطــوط دورهگیــری اســتفاده کــرده اســت .از تمــام فضــای موجــود بــرای
مصــور کــردن حکایــت اســتفاده کــرده و عناصــر و پیکرههــای موجــود در نــگاره را بــزرگ نشــان داده اســت.
ســر رســتم و ســهراب نســبت بــه پیکــر آنهــا بزرگتــر و برعکــس کلــۀ اســبان موجــود در نــگاره نســبت بــه
جثــۀ آنهــا کوچکتــر بهنظــر میرســد؛ بنابرایــن داشــتن ســر بــزرگ نســبت بــه تنــه و چهــره سـهرخ ریـشدار
کــه از شــاخصههای صــوری ایــن نــگاره اســت در تصویــر  ،10برداشــتن ســتون حضــرت ســلیمان؟س؟ در غــار
توســط حضــرت علــی؟ع؟ ،اثــر فرهــاد شــیرازی نیــز کــه مربــوط بــه دورۀ ترکمنــان شــیراز بــوده ،بهروشــنی
دیــده میشــود .کادربنــدی نقاشــی و همینطــور دامنــۀ کوهــی کــه بههمــراه دو درخــت در ســمت راســت و
در پاییــن نــگارۀ خــارج از کادر نقاشــی شــده ،و بهنوعــی کادر نــگاره را شکســته ،نگارگــری دورههــای بعــد
را نیــز تحتتأثیــر قــرار میدهــد .چنانچــه در تصویــر  ،3نبــرد بهــرام گــور بــا اژدهــا اثــر کمالالدینبهــزاد در
مکتــب هــرات ایــن تأثیــر را میتــوان در ســمت چــپ نــگاره مشــاهده کــرد.
در دورۀ آلمظفــر رونــق فرهنگــی نیــز همچنــان ادامــه یافــت .شــعر حافــظ در ایــن دوره بــه شــکوفایی
رســید .در ربــع ســوم ســدۀ هشــتم هجریقمــری ،ســلیقۀ تــازهای در کارگاههــای ســلطنتی رخ نمــود.
بدینترتیــب کــه هــم منظومههــای تغزلــی بــه برنامــۀ کاری کتابنــگاران افــزوده شــد و هــم شــیوۀ کار
تغییــر کــرد .ایــن تحــول همچــون گذشــته نتایجــی متمایــز از تحــوالت ایــران باختــری نشــان داد؛ البتــه از
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ســالهای قبــل میــان شــیراز و مراکــز هنــری دیگــر ارتبــاط برقــرار بــود (پاکبــاز .)69 :1384 ،در ایــن زمــان
هنرمنــدان نگارگــر در دو مرکــز عمــدۀ شــیراز و بغــداد گردآمــده بودنــد و کانونهــای هنــری ایــن دوره بهشــمار
میآمدنــد .بســیاری از هنرمنــدان و نگارگــران کــه در بغــداد و در حکومــت آلجالیــر بودنــد ،پرورشیافتــه یــا
از شــاگردان اســتادان شــیراز بودنــد .بدینجهــت نگارههــا و کتــب مصورشــده در ایــن شــهر بهعنــوان مکتــب
شــیراز نیــز معرفــی شــدند (شــریفزاده .)91-92 :1375 ،از ایــن دوره بهبعــد میتــوان شــاهد مصــور کــردن
مجموعههــای شــعری شــاعران غزلســرا ماننــد حافــظ و همچنیــن مثنویســرایانی چــون «نظامــی» بــود.
ایــن رونــد ،خــود بهعنــوان یکــی از تأثیــرات مهــم مکتــب نگارگــری شــیراز در دورۀ آلمظفــر شــناخته
میشــود؛ زیــرا نهتنهــا در مکتــب نگارگــری آلجالیــر کــه بهطــور همزمــان یــا در امتــداد ایــن دوره بــود،
رواج پیــدا میکنــد ،بلکــه در دوران بعــد نیــز ادامــه داشــته و میتــوان بهوضــوح شــاهد ایــن تأثیــرات بــود.
چنانچــه در تصویــر  ،13نــگارۀ دیــدار همــای و همایــون از دیــوان خواجــوی کرمانــی اثــر «جنیــد شــیرازی»،
و تصویــر  ،14نــگارۀ خســرو و شــیرین از نســخۀ مصــور خمســۀ نظامــی در مکتــب ترکمانــان تبریــز نیــز مصــور
شــدن ایــن صحنههــای عاشــقانه از شــاعران نامــی ایــران بهعنــوان یکــی از ویژگیهــای مضمونــی کــه از
نوآوریهــای نگارگــری دورۀ آلمظفــر بــه ارث رســیده ،مالحظــه میشــود.
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شــیوۀ نگارگــری مکتــب شــیراز در دورۀ آلاینجــو و آلمظفــر در ادامــۀ هنــر کهــن ایرانــی و ابداعــات جدیــد
آن اســت .ایــن دو مکتــب بــا خصوصیــات نگارگــری و نوآوریهــای ابتدایــی خــود ،تداومبخــش ســنت
کتابآرایــی و نگارگــری ســدۀ پنجــم و ششــم هجریقمــری شــد کــه در طــول دو ســدۀ بعــدی ،تکامــل
یافــت و بــه خصوصیــت ویــژۀ مســلط نقاشــی ایرانــی بــدل گردیــد .درواقــع ســبک کتابآرایــی خــاص مکتــب
نگارگــری شــیراز در دورۀ حکومتهــای محلــی آلاینجــو و آلمظفــر را میتــوان در نســخههای مصورشــدۀ
شــاهنامه در ایــن دوران ،جســتوجو کــرد .ویژگیهــای نگارگــری ایــن دوران را میتــوان در ســه دســتۀ
ویژگیهــای صــوری ،ســاختاری و مضمونــی تقســیمبندی کــرد؛ از ایــنرو ،توجــه نگارگــران شــیراز بــه
امتــداد ســلیقۀ هنــری ایــران قبــل از اســام (دیوارنگارههــا
میــراث فرهنگــی و هنــری گذشــتۀ خویــش و
ِ
و حجاریهــای اشــکانی و ساســانی) و همینطــور توجــه بــه ادبیــات اصیــل ایرانــی ،ماننــد مصورکــردن
شــاهنامۀ فردوســی و بهویــژه مصورکــردن صحنههــای رزمــی نیــز بهعنــوان یــک ویژگــی مضمونــی در دســتور
کار نگارگــران در دورۀ آلاینجــو و آلمظفــر قــرار گرفــت .تأثیــر ایــن ویژگــی مضمونــی را میتــوان در مکاتــب
دورههــای بعــد ،مثــل نــگارۀ نبــرد بهــرام بــا اژدهــا اثــر بهزاد در مکتــب هــرات در دورۀ تیموری بهروشــنی دید.
جلوههــای طبیعــی و منظرهپــردازی در قالــب یــک ویژگــی صــوری در نگارگــری دورۀ آلمظفــر بهمراتــب از
نگارگــری آلاینجــو بیشــتر شــد؛ همیــن جلوههــای طبیعــی در مکاتــب نگارگــری دورههــای بعــد ،ادامــه یافته
و تنــوع بیشــتری پیــدا میکنــد .چنانچــه در دورۀ آلجالیــر در مکتــب جالیــری ایــن ویژگیهــای صــوری
را میتــوان در نگارههــای جنیــد شــیرازی (دیــدار همــای و همایــون) در نســخۀ مصــور دیــوان خواجــوی
کرمانــی و همینطــور در نســخۀ مصــور خمســۀ نظامــی (خســرو و شــیرین) در دورۀ ترکمانــان تبریــز ،مالحظــه
کــرد .نگارگــران دورۀ آلاینجــو بــه تصویــر انســان و حیوانــات در نگارههــا اهمیــت فراوانــی دادنــد کــه ایــن
ویژگــی را میتــوان بهعنــوان یکــی از ویژگیهــای خــاص هنــر نگارگــری ایــران در نــگارۀ نبــرد بهــرام بــا اژدهــا
اثــر بهــزاد در مکتــب هــرات در دورۀ تیمــوری و همینطــور نــگارۀ برداشــتن ســتون حضــرت ســلیمان؟س؟
توســط حضــرت علــی؟ع؟ در مکتــب ترکمانــان شــیراز ،نــگارۀ دیــدار همــای و همایــون در نســخۀ دیــوان
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1. Miniatures.

کتابنامه

 آژند ،یعقوب .)1387( ،مکتب نگارگری شیراز .تهران :فرهنگستان هنر. آدامــووا  ،ادل؛ و گیوزالیــان ،لئــون .)1383( ،نگار ههــای شــاهنامه .ترجمــۀ زهــره فیضــی ،تهــران،فرهنگســتان هنــر.
 اســون دیمانــد ،موریــس .)1383( ،راهنمــای صنایعدســتی ایــران .ترجمــۀ عبــداهلل فریــار ،تهــران:شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 افراســیابیُ ،درســا؛ و علیــزاده ،ســیامک« .)1393( ،مطالعــۀ تطبیقــی دو نــگاره جنــگ اژدهــا بــارستم/اســفندیار در مکتــب شــیراز در دورۀ آلاینجــو و تیمــوری» .دوفصلنامــۀ دانشــکدۀ هنــر دانشــگاه
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خواجــوی کرمانــی در دورۀ آلجالیــر و نــگارۀ خســرو و شــیرین در مکتــب ترکمانــان تبریــز ،مشــاهد کــرد .در
دورۀ آلمظفــر مصــور کــردن منظومههــای تغزلــی یــا مثنویهــای عاشــقانۀ شــاعران شــروع شــد (نــگارۀ
خســرو و شــیرین ،خمســۀ نظامــی در دورۀ آلمظفــر) کــه ایــن رونــد در هنــر نگارگــری ایــران چــه در مکاتــب
همزمــان بــا خــود ماننــد مکتــب آلجالیــر (نســخۀ مصــور دیــوان خواجــوی کرمانــی اثــر جنیــد شــیرازی) و
چــه در دورههــای بعــد مثــل تیمــوری و ترکمانــان تبریــز (نــگارۀ شــیرین و فرهــاد از نســخۀ مصــور خمســۀ
نظامــی) و صفــوی تأثیــری شــگرفی گذاشــت .کاربســت رنگهــای شــاد و درخشــان و کاربــرد تزئینــات گل و
بوتـهای فــراوان در دورۀ آلمظفــر بــرای پوشــاندن زمیــن در نگارههــا از دیگــر عوامــل و ویژگیهــای صــوری
تأثیرگــذار نگارگــری دورۀ آلاینجــو و آلمظفــر در هنــر نگارگــری ایــران در دوران بعــد اســت؛ ا گرچــه در این دو
مکتــب تنــوع رنگــی کــم یــا محــدود بــوده ،ولــی همیــن خصوصیـ ِـت درخشــان رنگهــا باعــث شــده در دوران
بعــد موردتوجــه نگارگــران مکاتــب نگارگــری مثــل هــرات (نــگارۀ نبــرد بهــرام بــا اژدهــا اثــر بهــزاد) و تبریــز دوم
(نــگارۀ فریــدون در هیبــت اژدهــا پســران خــود را میبلعــد از شــاهنامۀ شاهطهماســب) قــرار بگیــرد .کاربــرد
جــدول در نگارههــا بــرای نوشــتن قطعــات زیبــای خوشنویســی و ترکیببنــدی پلکانــی قــاب نــگارۀ متناســب
بــا ســتونهای خوشنویســی در دورۀ آلاینجــو ،از جملــه نوآوریهایــی بــوده کــه بهعنــوان یــک ویژگــی
ســاختاری در هنــر نــگاری ایــران توســط نگارگــران شــیرازی بهوجــود آمــد؛ بنابرایــن کاربــرد جــداول نیــز یکــی
از مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار در هنــر نگارگــری ایــران اســت کــه در دوران بعــد نیــز بهصــورت یــک طــرح
نــو ،امــا در درون کادر نگارههــا در مکاتــب نگارگــری ،ماننــد مکتــب جالیــری (نســخۀ خواجــوی کرمانــی اثــر
جنیــد شــیرازی) و هــرات (نبــرد بهــرام بــا اژدهــا اثــر بهــزاد) اســتفاده شــد .کاربــرد جــداول بهصــورت پلکانــی
در نمونههایــی از نگارههــا ،مثــل نــگارۀ فریــدون در هیبــت اژدهــا پســران خــود را میبلعــد از شــاهنامۀ
شاهطهماســب ،در مکتــب تبریــز دوم ادامــه یافــت؛ همچنیــن شکســتن جــداول خوشنویســیشــده و کادر
مخصــوص نگارههــا توســط پیکرههــا یــا عناصــر موجــود در موضــوع نــگارۀ تمهیــد دیگــری بــود کــه ازســوی
نگارگــر در دورۀ آلاینجــو اندیشــیده شــد و همینامــر موردتوجــه نگارگــران دورههــای بعــد قــرار گرفــت و
بهنوعــی باعــث نوآوریهــای دیگــری نیــز چــون مهــم دانســتن و اختصــاص یــک صفحــۀ کامــل از نســخه
بــه موضــوع نــگاره شــد کــه اولینبــار در نــگارۀ دیــدار همــای و همایــون در نســخۀ دیــوان خواجــوی کرمانــی
در دورۀ جالیریــان ،توســط جنیــد شــیرازی ب ـهکار گرفتــه شــد؛ همچنیــن زمینــۀ الزم بــرای صــادرات نســخ
خطــی هنــر نگارگــری شــیراز در دورۀ آلاینجــو و آلمظفــر بــه کشــورهایی چــون هنــد و ترکیــه ،باعــث شــد کــه
ســبک نگارگــرى شــیراز بــه مناطــق دیگــر نیــز راه یابــد.
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 پورداوود ،محمدابراهیم .)1347( ،اوستا (یشتها) .تهران :زبان و فرهنگ ایران. پولیاکووا ،یانا .آرتیوموونا .)1381( ،نقاشی و ادبیات ایرانی .ترجمۀ زهره فیضی ،تهران :روزنه. تجويــدی ،اكبــر .)1375( ،نگاهــی بــه هنــر نقاشــی ايــران از آغــاز تــا ســده دهــم هجــری .تهــران:وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
 تســلیمی ،نصــراهلل .)1393( ،ســیر هنــر در تاریــخ( ،)1دورۀ پیشدانشــگاهی ،تهــران :شــرکت چــاپ ونشــر کتابهــای درســی ایــران.
 توماجنیــا ،جمالالدیــن« .)1386( ،بررســی تطبیقــی مکتــب ترکمــن و هــرات بــا تأ کید بــر خصوصیاتصــوری آنهــا» .فصلنامۀ نگره ،شــمارۀ  .5صص.91-105 :
 حســن ،زکیمحمــد .)1384( ،چیــن و هنرهــای اســامی .ترجمــۀ غالمرضــا تهامــی ،تهــران:فرهنگســتان هنــر.
 ســامانیان ،صمــد؛ و پورافضــل ،الهــام« .)1394( ،بررســی تطبیقــی ویژگیهــای تصویرســازی ونسخهشناســی کلیهودمنــه آلاینجــو و آلمظفــر» .نامــۀ هنرهــای تجســمی و کاربــردی ،دانشــگاه هنــر،
شــمارۀ  .16صــص.71 -89 :
 ستوده ،حسینقلی .)1346( ،تاریخ آلمظفر .تهران :دانشگاه تهران. شریفزاده ،عبدالمجید .)1375( ،تاریخ نگارگری ایران .تهران :حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی. طاووسی ،ابوالفضل .)۱۳۹۰( ،کارگاه نگارگری .تهران :ناشر شرکت چاپ و نشر کتابهایدرسی ایران. کتبی ،محمود .)1364( ،تاریخ آلمظفر .بهاهتمام :عبدالحسین نوایی ،تهران :امیرکبیر کنبای ،شیال .)1391( ،نقاشی ایرانی .ترجمۀ مهدی حسینی ،تهران :انتشارات دانشگاه هنر. گری ،بازل .)1384( ،نقاشی ایرانی .ترجمۀ عربعلی شروه ،تهران :نشر دنیای نو. محمدیخشــوئی ،مهنــاز؛ و فر خفــر ،فرزانــه« .)1395( ،تأثیــر اوضــاع سیاســی و اجتماعــی دورۀآلمظفــر بــر مصورســازی شــاهنامه مطالعــه مــوردی :مجلــس نبــرد رســتم و ســهراب» .فصلنامــۀ پژوهــش
هنــر ،شــمارۀ  .15صــص.11- 23 :
 مراثــی ،محســن« .)1391( ،تبییــن بررســی چگونگــی ترکیــب نوشــته و تصویــر و خاســتگاه آن در هنــرنگارگــری مکتــب شــیراز آلاینجــو» .فصلنامــۀ نگــره ،شــمارۀ  ،23صــص.43-51 :
 مقدمشــرفی ،مرجــان .)1367( ،همگامــی نقاشــی بــا ادبیــات در ایــران .ترجمــۀ روئیــن پاکبــاز،تهــران :نــگاه.
 نبئــی ،ابولفضــل .)1375( ،اوضــاع سیاســی و اجتماعــی ایــران در قــرن هشــتم هجــری .مشــهد:انتشــارات دانشــگاه فردوســی.
 هــال ،جیمــز .)1383( ،فرهنــگ نــگارهای نمادهــا در هنــر شــرق و غــرب .ترجمــۀ رقیــه بهــزادی،تهــران :فرهنــگ معاصــر.

