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چکیده 
شاهنامه فردوسی یکی از آثاری است که نگارگران ایرانی در تمامی ادوار به مصور کردن آن عالقه نشان داده اند. شاهد 
این مدعا تعداد زیادی شاهنامه است که که از دوره اسالمی به جا مانده است. نگارگران مکتب شیراز نیز از این قافله جا 
نمانده اند. شیراز یک بار در حمله ی مغول و بار دیگـر در حمله ی تیمـور مورد هجوم قرار گرفت که در هر دو توانست با 
تکیه بر میراث هنری خود در نگارگری شیوه خاص خود را زنده نگه داردو به وراث پس از خود انتقال دهد. هدف از این 
جستار مقایسه تطبیقی نگارگری مکتب شیراز در دو دوره ی آل اینجو)7۰3-757 هـ . ق( و تیموری )771-91۶ هـ . ق(  
است که به بررسی نمونه موردی نگاره ای از شاهنامه در هر دو سبک می پردازند. در این تحقیق که به روش تحلیلی و به 
صورت کتابخانه ای انجام شده است، با وجود شباهت ها و تفاوت ها میان دو شیوه نگارگری مذکور نهایتا این نتیجه حاصل 
می شود که مکتب نگارگری شیراز عهد تیموری در ادامه مکتب شیراز آل اینجو به حیات خویش ادامه داده است. شناخت 
آثار مکتـب شیراز به عنوان مکتبـی که نسبت به سایـر مکاتـب خصوصیات ایرانـی خود را بیشتر حفظ کرده است، اهمیت 

پژوهش را آشکار می نماید. 
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مقدمه
مکتب نگارگری شیراز در عرصه ی تصویرگـری و کتاب آرایی پدیده ای نبود که در دوره ی 
کوتاه حاصل آمده باشد، بلکه حاصل تعامل سالیان دراز نیروهایی بود که در زمینه ی سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در شهر شیراز فعال بودند. این مکتب طی عبور از حکومت های 
مختلف هم چنان حیات خود را ادامه داد. ویژگی بارزی که درباره ی مکتب شیراز بیان می شود 
آن است که این مکتب از لحاظ شیوه ی طراحی و تصویرپردازی، مکتبی مستقل است که کمتر 

شامل تاثیرات عناصر بیگانه قرار گرفته است.
در زمان حمله ی، مغول شیراز به دلیل مصالحه با حکام مغول کامالً از گزند آسیب های مغوالن 
در امان ماند و بدین ترتیب شیـوه ی تصویرپردازی هنرمندان نیز تأثیری از هنـر چیـن و مغول 
نگرفت. این شیوه ی مستقل تا دوران آل اینجو و آل مظفر در شیراز ادامه داشت. پس از آن شیوه 
نگارگری در دوران بعد با آنکه بخشی از ویژگی های خود را حفظ نمود اما از عناصر بیگانه نیز تأثیر 
پذیرفت. نگارگری شیراز در عهد تیموری نمونه بارز این ادعاست اما با وجود این شیوه ی نگارگری 

مکتب تیموری در ادامه ی همان مکتب اینجو است و بعضا برخی از ویژگی های آن را داراست.
 این پژوهش که به روش تحلیلی و شیوه ی کتابخانه ای، به هدف شناخت بیشتر مکتب شیراز 
به عنوان مکتبی که پلی بین مکاتب مهم تبریز و هرات است و روند حیـات آن در ادوار مختلف و 

خصوصیات و میزان تأثیرپذیری آن از هنر بیگانه صورت گرفته است. 

معرفی سلسله آل اینجو 
در روزگار تیره و تاریک ایران در حمالت مغول، تنها خطه ی فارس بود که  به دلیل سیاست های 
حکمرانان خود از گزند و یورش ویرانگرانه ی مغول در امان مانده بود. ابوبکر بن سعد )ششمین 
اتابک فارس( با هالکو خان سازش کرد و بدین ترتیب سرزمین فارس را از حمله ی لشکریان او 
مصون نگه داشت. ابوبکر حتی برای فتح بغداد به هالکو خان یاری رسانید. اتابکان بعدی مطیع 
ایلخانیان بودند، اینجویان پس از اتابکان در فارس به حکومت رسیدند و تا زمان استیالی تیمور 
گورکانی در آن جا فرمان راندند. »آل اینجو از حکام مغول بودند که خود مختار شده و جدا از 
ـ.  حکومت های ایلخانیان، حکومتی را در فارس و به پایتختی شیراز بین سال های 7۰3-757 ه

ق تشکیل دادند« )سیدحسینی،1391: 91(.
 حاکم مشهور آل اینجو و خط دهنده ی اصلی آن شاه شیخ ابو اسحق اینجـو بود که در عرصه ی 
فرهنگ و هنر، سیمای تابناکی از خود نشـان داد. در زمان او نظـم و سامـان تازه ای برقرار شد. 
او که با چندین پشت، نسب به خواجه عبداهلل انصاری عارف سده ی پنجم می رساند، توانست 
از ورطه ی آشفتگی ها و نابسامانی ها سربلند بیرون آید و محیط هنرپروری در شیراز پدید آورده 

و حامی هنرها و پشتیبان علم و ادب گردد. 
 یعقوب آژند در کتاب خود که پژوهشـی در تاریخ نقاشـی و نگارگری ایران است، درباره ی 
ابواسحق اینجو چنین می نویسد: » شاه ابواسحق اینجو پادشاهی بود خوش صورت و نیکو اخالق 
که مدت چهارده سال با شوکت و حشمت بر  شیراز و اصفهان حکم راند. سرزمین فارس در ایام او 
آبادان و صاحب نعمت و ثروت بود و او در تربیت اهل علم و ادب می کوشید« )آژند،1392: 178(.

شاعرانی چون حافظ، عبید زاکانی، شمس فخری اصفهانی در دربار ابواسحق اینجو جمع بودند 
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)دولتشاه،133۶: 293(. او با قاضی عضدالدین ایجی از فضالی بزرگ زمان حشر و نشر داشت و او 
را سخت عزیز می داشت. خواجوی کرمانی مثنوی کمال نامه ی خود را به شاه شیخ ابواسحق اینجو 
اهدا کرد )غنی،135۶: 128(. ابن بطوطه می نویسد: » ابو اسحق می خواست ایوانی مانند ایوان 
کسری بسازد از این رو به اهل شیـراز امر کرد تا اساس آن را حفر کنند و پی افکنند و شیرازیان با 

مسرت بسیار دست به اینکار زدند« )ابن بطوطه،1359: 22۶(.
  وزارت شاه شیخ ابواسحق با خواجه حاجی قوام الدین حسن بوده است. قوام الدین به اهل هنر 
عنایتی ویژه داشت و با تدبیری خاص کارهای دولت اینجو را می چرخاند. او در جود و بخشش 
زبانزد خاص و عام بود. حافظ بارها از قوام الدین به نیکی یاد کرده است. شاهنامه ی سال 741 

هجری که در مطالب بعد از آن نام می بریم نیز برای حاجی قوام کتابت و مصور شده است. 
ظاهراً شوکت و حشمت ساسانیـان همـواره دل و دیده ی بعضی از حکمرانان بعد از اسـالم را 
به خود وا می داشته تا آن جا که به شبیه سـازی از آثار و احوال آن هـا می پرداختند. آن ها با این 
شبیه سازی ها فضایل باستانی را ستـایش می کردند و با این الگو سازی ها سنت هـای فرهنگی 
و هنری خود را پرورش می دادند. اگر در زمینه ی معماری ایوان کسری، الگوی بارآوری برای 
ابواسحق اینجو بوده، پس شاهنامه فردوسی هم می توانست ذوق و سلیقه هنروری و هنر پروری 
آن ها را ارضا کند؛  به خصوص که ابواسحق اینجو با گشاده دستی و خوش دلی و قوام الدین حسن 
وزیر او، با هنرپروری و حمایت، در شکل گیری این ذوق و سلیقه مشارکت داشتند و تختگاه شیراز 
را پناهگاه هنرمندان قرار دادند، به طوری که این سنـت پس از برافتادن اینجویان و آل مظفریان 

هم چنان دوام داشت. 

مکتب نگارگری شیراز در دوره ی آل اینجو 
مکتب نگارگری شیـراز نوعــی نگارگـری و کتاب آرایـی در شهر شیــراز است که پس از یک 
زمینه ی فرهنگی طوالنی چند قرنی در این شهر با حمایت های هنرپروران صاحب قدرت و ثروت 
در دوره آل اینجو ظهور کرد. کار گروهی هنرمندان در کتابخانه هایی که اصحاب قدرت تأسیس 
می کردند، به آثار پدید آمده ویژگی های مشترکی می بخشید. اکثر هنرمندان این مکتب اهل 
شیراز یا مناطق اطراف شیراز بودند. این مکتب رشد مستمری داشت و از خامی به سوی پختگی 
حرکت کرد و همین پویایی، نشان دهنده ی این موضوع است که هنرمندان این مکتب اهل جست 
و جو و تجربه بودند و تنها به داشته های قبلی اکتفا نمی کردند. آن ها در این مسیر به نقاشی مناطق 
دیگر نظیر مکتب تبریز و هم چنین به نقش مایه های چینی نظر داشتند، اما بر این تاثیر پذیری ها 
مهر و امضای ویژه ی مکتب شیراز گذاشتند و دچار تقلید صـرف نشـدند )تجویدی،138۶: 43(. 
سچوکین1 نیز اعتقاد دارد در مکتب شیراز افزون بر عناصر چینی وار، ویژگی و خصوصیات ایرانی 

.)93 :193۶,Stchonkine( هم بسی شدید بود
 از اوایل سده ی هشتـم کارگاه هـای شیراز تحت حمایت امیران اینجو فعالیت وسیعی را در 
مصورسـازی متون ادبی و خصوصاًً شاهنامه آغاز کردند. » در واقع، اینجویان به منظور مقابله با 
ایلخانیان و تحکیم موقعیت خویش سیاست تجلیل از تاریخ گذشته ی ایران را در پیش گرفتند. 
درنتیجه چینی مابی رایج در تبریز کمترین تاثیر را در نقاشی شیراز گذاشت. بدین سان همزمان 
با نوآوری نگارگرانی چون احمد موسی و شمس الدین، مکتب شیراز، سنت پیشین نقاشی ایرانی 
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را تداوم بخشید« )پاکباز،1392: ۶8(. 
 در این میان چند کارگاه کتاب نگاری غیردرباری نیز در شیراز فعالیت می کردند.»شماری از 
نسخه های مصور کوچک اندازه ای که از این کارگاه ها بیرون می آمدند به هنـد، ترکیه و برخـی 
نواحی ایران صادر می شدند. بدین طریق سبـک نگارگری شیراز به نقاط دیگر راه یافت و مثال 
تاثیر آن را در نگارگری درباری هند باختری می توان تشخیص داد« )پاکباز،1392: ۶9(. تایتلی 
در این باره می نویسد: »در شیراز از مدت ها پیش نسخه هایی بـرای داد و ستد تولیـد می شد و 
این نسخه ها به دهلـی، ملوا، بنگال و کن صـادر می گشت. کارگاه های هنـری شیراز از این نظر 
فعالیت چشمگیری داشتند و به احتمال زیاد هنرمندان شیراز هم برای تعلیم نقاشی به هنرمندان 

.)35 :1983,Titley(»شبه قاره و کار بر روی نسخه ها به هند می رفته اند
»محققان برای توضیح این مکتب هنری که در عهد حکمرانی خاندان اینجو در شیراز به 
وجود آمد، غالبا از عناوینی چون »سبک اینجو« یا »مکتب شیراز در عهد سالطین اینجو« 
استفاده می کنند و همانا نام سبک اینجو مناسب تر و دقیق تر است، زیرا شیراز بعدها به دفعات به 
مرکز مکتب خاصی در نقاشی ایران مبدل گشت. عالوه بر این وجود این کتب به دوران حکومت 
سالطین اینجو، محدود می گردد زیرا پس از سرنگونی خـاندان اینجو، ویژگی نقاشـی ایرانـی در 
شیراز شدیدا تغییر یافت و تاثیر سبک اینجو تنها در بعضـی منـاطق، در نگاره های نیمه دوم قرن 

هشتم ه.ق مشاهده می شود« )آدامووا،1383: 5۶(
 حال علل پیدایش سبک بسیار خاص نقاشی شیراز که در عیـن حال سـاده تر و به عقیده ی 
برخی از پژوهشگران در مقایسه با مکتب تبریز اول، خشن می نماید، در دوران اینجو چیست؟ 
در واقع اینجویان به منظور مقابله با ایلخانان و تحکیم موقعیت خویش، سیاست تجلیل از تاریخ 
گذشته ی ایران را در پیش گرفتند. در نتیجه ی این مقابله واکنشی منفی و شدید به آثار متأثر 
از خاور دور و چین پدیدار گشت و چینی مآبی رایج در تبریز کمترین تاثیر را در نقاشی شیراز 
گذاشت و مکتبی پدید آمد که سنت پیشین نقاشی ایران را تداوم بخشید. در این مکتب استناد به 
سنن هنر پارسی که مقدم بر استیالی مغوالن بود، برتری یافت. در حال حاضـر هشت نسخه ی 
خطی منسوب به دوران کوتاه بیست تا سـی سـال حکومت اینجو است. همه ی نسخـه های تاریخ 

دار این مجموعه به دهه های 3۰ -4۰ سده ی هشتم هجری نسبت داده می شوند. 
 با توجه به تبادالت فرهنگی که قبل از این میان ایران و چین رخ داده بود نمی توان سبک 
اینجو را خالی از تاثیرات چینی دانست ولی احتماال این تأثیرات به صورت دست دوم و از طریق 
صنایع دستی و به خصوص لباس مهاجمین ممکن می شد. با این حال می توان مدعی شد که 
تأثیرات هنر چین به قدری کم است که "دنیکه" در سال 1923 م. متوجه اصالت ایرانی اشخاص، 
لباس ها و موضوعات در نگاره های شاهنامه ی دوره اینجو گردید. او نوشت: »گویی ویژگی های 

دوران ساسانی به طرزی خشک و ناپخته زنده می شوند« ) آدامووا،1383: ۶۶(. 
»در حالی که در مکتب جالیری )بغداد و تبریز( به ریزه کاری ها و نمایـش طبیعت و منظـره 
اهمیت بیشتری داده می شود و درختان، کوه ها، آسمان و غیره بخش بزرگی از تصویر را اشغال 
می کنند، در مقابل در سبک اینجو به تصویر انسان و حیـوانات اهمیـت بیشتـری داده می شود و 
این عناصر مهم ترین بخش فضای نقاشی را در سبک اخیر پر می نماینـد« )تجویدی،1375: 85(. 
اساسی ترین ویژگی مشترک کلیه ی نگاره های نسخ خطی سبک اینجو، کاربرد فراوان رنگ های 
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قرمز و زرد، اکر یا طالیی است. طراحی پر تحرک و زنده، حرکت آزاد قلم و قلم مو برای بیان اندام 
و استفاده اغراق آمیز از ساقه و گل گیاهان از دیگر ویژگی های بارز این نگاره هاست.

»این نگاره ها، عموما در اندازه های کوچک و قالب افقی است. شیوه ی عام نقاشی ها، سترگ 
نما باقی می ماند و با دیوارنگاره های دوره ی ساسانی قرابتی نزدیک دارد. ترکیب بندی، اکثرا 
هنوز کتیبه وار و قاب بندی شده است. تقـارن ساختمانی ارجحیـت دارد و پیکرها با درختـی یا 
شاخه ای از یکدیگر جـدا شده اند. با این روش که عناصـر جدا گاه با یکدیگر تبادل موزون برقرار 

می کنند، ترکیب بندی یکنواخت، رک و ساده به وجود می آید« )مقدم اشرفی، 13۶7: 28(. 

معرفی سلسله ی تیموریان)771-916 ق/ 1۳69-1510 م.(
صد و پنجـاه سال بعد از نخستین یورش مغوالن به ایران، تیمور و لشکریانش از مرزهای شمال 
شرقی، کشور را مورد هجوم قرار دادند و به همان میزان وحشت و خرابی ایجاد کردند. مورخان 
نسبت تیمور را به خاندان چنگیز می رسانند، ولی صحت این ادعا معلوم نیست. تیمـور سه حمله ی 
عمده به ایران انجـام داد که یورش های 3، 5 و 7 نام دارند. تا سال 8۰2 ق. تیمـور تمام ایـران، 
قسمتی از آسیای صغیر، عراق، هندوستان تا شهر دهلی و تا 2۰۰ مایلی مسکو را به زیر سلطه خود 
درآورده بود. ویرانی های ناشی از حمالت تیمور و کشمکش دائم میان اقوام رقیـب همچون ترکمان 
برای رسیدن تاج و تخـت ایران مانع از بروز استعدادهای هنری مردم این کشور در طول این دوران 
شده بود. عامل اصلی و مهم در بقای فرهنگی در این دوران، میزان کمک مالی بود که به هنرمندان 
و نویسندگان این دوره می شد. در واقع سیاست فرهنگی تیمور با برنامه های سیاسی و نظامی اش 
پیوستگی داشت. او به حاکمان والیاتی که به زیر سلطه خود در مـی آورد این امـکان را می داد که 
یا بیعت کنند و از تخریب و کشتار جلوگیری نمایند یا کلیه ی سکنه قتل عام شوند. چنان چه با 
پیشنهادش مخالفت می شد به سپاهیانش فرمان می داد که مردم را قتل عام کنند، اموال منقول را 
غارت و غیر منقول را تخریب و تنها کودکان و شهروندان مسن، هنرمندان و استادکاران را مستثنی 
می کرد. این هنرمندان و استادکاران سپس به پایتخت تیمور، یعنی سمرقند گسیل می شدند و در 
آن جا در برنامه های وسیع فرهنگی و ساختن ابنیه شرکت می جستند )رهنورد،1388 : 47-49(. 
بعد از وفات تیمور در سال 8۰7ق/14۰4م. بین ورثه او نـزاع در گرفت و در آخـر کار، چهارمین 
پسر او شاهـرخ توانست خویشـان و نـزدیکان خود را وادار کنـد تا حکـومت او را تصدیـق کنند. 
دولت شاهرخ در نتیجه کفایت و کاردانی او مدت ها دوام یافت و دربار و جانشینانش از بهترین 
مراکز علم و ادب و هنر شد و در اثر شایستگی او و فرزندانش دوره ی درخشان دیگری در تاریخ 
تمدن ایران به وجود آمد. » نوه ی تیمور، اسکندربن عمر شیخ )اسکندر سلطان( پس از مرگ 
پدربزرگش حکمرانی بر شهر یزد را از عموی خود شاهرخ دریافت کرد و عازم یزد شد. در فاصله 
ی سال های 813-814ق/141۰-1411م. برادر بزرگتر اسکندر که حکمران شیراز بود درگذشت 
و حکمرانی شیراز نیز به اسکندر رسید. اسکندر حامی هنر بود. او برجسته ترین هنرمندان زمان را 
در شیراز گرد آورد و به یاری آنان بود که گام نخست در تحول کتاب نگاری عهد تیمور برداشته 
شد«)پاکباز، 1392: 71( و بدین ترتیب »شیراز نخستین مرکز معتبـر هنـری در کشور گردیـد« 

)کورکیان،1377: 25(. 
»درگیری های اسکندر سلطان با شاهـرخ تیمـوری به سرنگونـی اسکنـدر سلطان انجامید. 
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شاهرخ فرزند دیگر خود )فرزند سوم( ابراهیم سلطان را نیز در ایالت فارس در شهر عمده ای 
چون شیراز به جای اسکندر سلطان معزول به حکومت نشاند. ابراهیم نیز مانند برادرش بایسنقر، 
در ادبیات استعداد داشت، او نیز هنرآموزی را حمایت می کـرد. البتـه او نتوانست از قـریحه ی 
هنری خود استفاده زیـادی ببرد، زیرا به هر حــال عـده ای از هنرمندان اسکندر پس از مرگ او 
به هرات مراجعـه کرده بودند. با وجود این شیراز به طور کامل از هنرمندان برجسته خود خالی 

نشد« )رهنورد، 1388: 5۰(. 

مکتب نگارگری شیراز در دوره ی تیموری) ابراهیم سلطان 857-818 ق/ 1۴15-1۴5۳م. (
پژوهشگران مکتب نگارگری شیراز در دوره ی تیموری را مکتبی متمایز می دانند. "یعقوب 
آژند" در این باره می نویسد: »مکتب نگارگری شیراز در این دوران همچون پلی بین مکتب های 
نگاری گری تبریز بغداد) ایلخانی و جالیری( و مکتب نگارگـری هرات بـود. این مکتب اسباب و 
لوازم ضروری را برای مکتب هـرات به خصوص دوره ی پیشین آن، فراهـم آورد و در بسط و غنای 
آن نقشی درخور داشت. هنرمندان مکتب شیراز، خطاط و نقاش، با مواریثی که از مکتب شیراز در 
دوره ی آل اینجو و آل مظفـر به دست آورده بودند، آثاری را برای صاحبان قدرت تیموری )اسکندر 
سلطان و ابراهیم سلطان( تولید کردند که امروزه در موزه ها و مجموعه های مختلف جهان پراکنده 

است و الگویی برای آثار نگارگری مکتب هرات)دوره ی پیشین( شد«)آژند،1392: 423(. 
تحت حمایت ابراهیم سلطان، سبک نگارگری شیراز تحول دیگری یافت. 

مثال در شاخص ترین اثر این دوره )شاهنامه ابراهیـم سلطان( طراحی ها قوی تر و رنگ ها 
خامـوش تر شده اند. عالوه بر این، عناصر نوشـتـاری در کل ترکیـب بندی اهمیتی خاص یافته اند 

)پاکباز،1392: 72-73(. 
»آثار این دوره، حالت تغزلی سبک پیشین)شیراز دوره ی اسکندر سلطان( را ندارد و به نظر 
می رسد که برگشتی به سوی سبک خشن شیراز از اواخر قرن چهاردهم باشد. در واقع این 
سبک کاربرد نه چندان کامل شیوه و روشی است که در قرن ماقبل در شیراز )به ویژه سبک 

نگارگری آل اینجو و آل مظفر( پی ریزی شده بود« )رهنورد،1388: 57(. 
هنرمند شیرازی ترکیبات قرینه را ترجیح می داد و اشکالی را که می کشید تنها به یک چهره 
یا نمای محوری کاهش می داد و اضافات و جزئیات را حذف می کرد. این مسئله سبب می شـد 
که چشم به وسیله جزئیات زیاد منحرف نشود، بلکه به آن اجازه داده می شد که به روی تصویر 

اصلی متمرکز شود
»در پیکره های حیوانی و انسانی این دوره خبری از گرایش ها و رویکردهای طبیعت گـرایانه 
نیست و یا کم است و در اجرای منظره ها هم نوعی پیش طرح نسبتا قراردادی و سنتی پیگیری 
شده است. فضـا سازی مطلوب از این مکتب مرکب از کوه پردازی با خطوط کناره نمای صخره ها، 
بوته های علوفه و شاخ و برگ های شکوفا است. مع الوصف می تـوان دریافـت که نقاشان صرفاً 
اسیر صورت بندی ثابت نبوده اند، بلکه پس زمینه نسبتا منقوش و واالیی را خلق می کردند که 
مجال نهایت تمیز رنگمایه را  در اختیار قرار می داد و هم چنین به نقاشان این مجال را می داد 
تا تباین و تقابل رسا و موثری را با موضوعات تصویری خود ایجـاد کنند. تجمع مبتکرانه پیکرها 
و عالقه به ارائه ایجاز و دقیق داستان ها نیز از ویژگی های مکتب شیراز است و این مؤلفـه ها را 
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می توان در عرض عمر نیم قرن این مکتب پی جویی کرد«)پوپ،1377: ۶7(. 

بررسی تطبیقی دو نگاره ی جنگ اژدها با رستم/اسفندیار در دو دوره ی آل اینجو 
و تیمـوری مکتـب شیـراز

در این بخش با استنـاد به ویژگــی های موجود در آثار هر دو دوره که در مطالب فوق ذکر شد و 
بر اساس نکات مرتبط با مباحـث زیبایی شناختـی نگارگری، دو نگاره به عنوان نماینده ی دو مکتب 
از دو دوره ی مذکور انتخـاب شده و به تحلیل آن ها پرداخته شده است. تصویـر نخست )تصویر 
شماره یک( »کشتن اسفندیار اژدها را« نگاره ای است که که از کتاب شاهنـامه ی   سـال 733 
ق. مربوط به دوره ی آل اینجـو است که در مـوزه توپقاپی سـرای استانبــول نگهداری می شـود 
و تصویر دیگر)تصویره شمـاره دو( »کشتن رستـم اژدهـا را« نگاره ای از شاهنامه سال 848 ق. 
مربوط به مکتـب شیـراز در دوره ی تیمـوری)ابراهیـم سلطان( است که در کتــابخـانه ی ملی 
پاریس نگهـداری می شود. هر دو نگاره صحنه ی رزم دو پهلوان که هر دو رقیب هم هستند را 

با اژدها نشان می دهد.

تصویر 1: کشتن اسفندیار اژدها، شاهنامه، 7۳۳هـ .، شیراز، آل اینجو، 
موزه توپقاپی سرای، استانبول.
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تحلیل نگاره ی کشتن اسفندیار اژدها را )تصویر 1(
این نگاره به قطـع 28 × 3۶ اسـت که یکـی از صفحات نسخه ی شاهنامه 
سال 733ق. را تشکیل می دهد. خـود نـگاره به صورت افقـی و دارای ترکیبی 
شامل تصویر و ستون نوشتـار است. تصویـر به شکل کادر افقی باالی صفحه را 
اشغـال کـرده است و در باالی آن نوشـتار به صـورت یک خـط در کادربنـدی 
قرار گرفته است. باقی نوشتار به صورت ستون بندی متقارن در شش ستون 
تقریباً یک اندازه در زیر کادر افقی تصویر قرار گرفته اند. تصویـر و ستون نوشتار 
هر دو در کادر خطی به رنگ قرمز گرفته اند و از حاشیه ی تصویر جدا شده اند؛ 
اما قسمتی از تصویر که شامل دم و بخشی از پای اژدها است در حاشیه نفوذ 
پیدا کرده است.نوع ارتباط تصویر با نوشتار به صورت کادر بندی در باال و پایین 
تصویر و به صورت متقارن است. ساختار ادبی این نگاره به صورت نظم) شعر( 

است و به خط نسخ نوشته شده است. 
 نوع مجلس در این نـگاره رزم است که نبـرد اسفندیـار با اژدها را نشان 
می دهد. اسفندیار سوار بر اسب خود، شمشیـر به دست در مقابل اژدها، که 
با دهانی باز ابراز قدرت می کند مشغول نبـرد است. اسفندیار بدون زره و تنها 
با کالهخود آهنین خود که به شیوه ی کالهخودهای مغولی طـراحی شده و 
جوشن بر تن در مقابل اژدها نقش شده است. همچنین صورت اسفندیار دارای 
ریش است. نحوه ی طراحی عضالت پاهای اسب حکایت از آن دارد که اسـب 
در حال حرکت و احتماال دویدن است. اسب به رنگ قرمز اخرای ساده و بدون 

نقش و به صورت زنده و محکم و عاطفی ترسیم شده است. 
اژدها که در مقابل آن ها قرار دارد دارای هیبت عظیم الجثه ای است که سمت چپ تصویر 
را اشغال کرده است. اژدها نیز با خطوط محکم و ضخیم دور گیری شده و دارای تزئیناتی در 
بدن است. نحوه ی ترسیم اژدها حکایت از عظمت و هیبت او هنگام نبرد و سختی کار اسفندیار 

برای کشتن او دارد. 
 خطوط به صورت زمخت و خشن به رنگ سیاه و با مرکب، تنها برای دورگیری کلی شکل ها 
ترسیم شده است و طراحی پر تحـرک و زنده را نشـان می دهد. حرکت آزاد قلم و قلم مو برای 
بیان اندام ها کاماًل ملموس است. پس زمینـه ی تصویـر تقریبـاً ساده و تنـها دارای گل های غیر 
طبیعی و خارج از اندازه و ساقه های ساده گیـاهان تنها به منظور پر کردن فضـا است. می تـوان 
چنین استنباط کرد که هنرمند سبک آل اینجو به تصویــر کردن انسـان و حیـوانات عالقه ی 
بیشتری نشان داده است تا ترسیم پس زمینه و گل و درخت و کوه. شیوه ترسیم  موجودات به 
صـورت عظیـم الجثـه اسـت که از این جهـت نقاشـی های دیوارنـگاره های ساسـانی را بـه 
یاد می آورد. رنگ های به کار رفته در این نگاره غالبا رتگهای گرم هستند. تنوع رنگی کم است 
و تنها از رنگ های قرمز، زرد، قهوه ای، سبز تیره، آبی تیره و سیاه استفاده شده است. تنـاسب 
میان رنگ سرد و گرم وجود ندارد و رنگ غالب رنگ گرم است. نقاط تأکید در تصویـر به صورت 
خط افقی وجود دارد و ترکیب بندی آن خطـی است. فضـا سـازی به صورت تک ساحتی و به 

صورت محدود و بسته است. 

تصویر ۲: نگاره کشتن رستم اژدها را، شاهنامه، شیراز، 8۴8هـ 
.ق، مکتب تیموری، کتابخانه ملی، پاریس. 
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تحلیل نگاره کشتن رستم اژدها را )تصویر۲( 
این نگاره در قطع سلطانی یا قطع تیموری که قطع رایج در دوران تیموریان و مخصوص 
استفاده شاهزادگان آن زمان بود، در ابعاد3۰×4۰ تصویر شده است که یکی از صفحات نسخه 
خطی شاهنامه ی سال 848 هـ. معروف به شاهنامه پاریس را تشکیل می دهد. کادر خود نگاره 
به صورت عمودی است که شامل ترکیبی از تصویر و نوشتار است. تصویر در وسط صفحه به 
صورت کادر مربع شکل قرار گرفته و نوشتار در چند ستون نامتقارن در کادری، سمت چپ باالی 
تصویر قرار دارند.ساختار ادبی نوشته های این نگاره به صورت نظم) شعر( و به خط نستعلیق 

است. 
 نوع مجلس در این نـگاره رزم است که نبـرد رستـم را در مقابل اژدها نشان می دهد. رستم 
نیز شمشیـر به دست، دارای زره و تیر و کمان بر کمر لبـاس جـنگ بر تن دارد و که آمادگی و 
تسلط او را به عنوان مهمترین پهلوان شاهنامه نشان می دهد. چهره ی رستم بدون حالت و بدون 
ریش ترسیم شده است. رستم به همراه اسب  خود، رخش، به جنگ اژدها رفته و رخش درحال 
همکاری با رستم در حال به زمین زده اژدهاست. اسب به رنگ سرخ و سفید درهم آمیخته دارای 
لکه های قرمز و زرد است که با جزئیات دقیق ترسیم شده و در حال یاری رساندن به رستم است. 
در اینجا بر خالف نگاره ی پیشین خطوط نرم و سیال هستند و دورگیری ها ظریف و دقیق 
ترسیم شده اند به صورتی که جزئیات در آن ها دیده می شود. اژدها نیز بر خالف اژدهای نگاره 
قبل کاماًل تأثیر گرفته از اژدهای چینی ست، با این تفاوت که زیر دست و پای اسب مشغول 

درگیری و مغلوب شدن است. 
 پس زمینه تصویر فراخ و فضا سازی گسترده مرکب از کوه و تپه و  درخت و بته های گوناگون 
گیاهان و صخره هاست. گویی نگارگران آن پس زمینه را به صورت عنصری مهم در صفحه ترسیم 
می کردند و تنها اسیر صورت بندی نبودند و پس زمینه صرفاً به منظور پر کردن فضای خالی 
صفحه نبوده است. در باالی صفحه آسمـان الجوردی و با ابرهـای سفید و طالیی خود  نمایـی 
می کنند. ابرها کامال برگرفته از ابرهای چیـنی ترسیم شده اند و نحوه رنگ پردازی آن ها حاکی 
از آن است که هنرمند صرفاً در پی طبیعت گرایی نیست و منظره پردازی ها به صورت قراردادی 
است. صخره ها، بوته و شاخ و برگ درختان نیز همه از این قواعد قراردادی پیروی می کند و اکثراً 
طبیعت گرایانه نیستند و حاالت چینی دارند. در گوشه ی راست باال، درخت خودنمایی می کند 
که از این حیث مستثنی ست. درخت تقریباً طبیعت گرایانه و با جزئیات ترسیم شده و نشان از 
آن دارد که اگرچه هنرمند از عوامل چینی بهره برده است، اما در قسمت هایی هم به شیوه خاص 

خود وفادار مانده است. 
 در این نگاره از رنگ های متنوع استفاده شده و تناسب میان رنگ های گرم و سرد کاماًل 
رعایت شده است. رنگهای زرد، نارنجی، طالیی، قهوه ای، انواع آبی، انواع سبز، خاکستری و .... در 
این نگاره خودنمایی می کنند. این رنگ ها درخشانی رنگ های نگاره های مکتب هرات را ندارند 
و از آن ها پخته تر و خاموش تراند، اما نسبت به سبک اینجو دارای تنوع رنگی بیشتری است. 

نقاط تأکید در تصویر و ترکیب بندی به صورت قطری است که ساختاری پویا و فعال دارد. 
نوع فضا سازی به صورت تک ساحتی است و فضای فراخی را شامل کوه، آسمان، دشت، صخره، 

به نمایش می گذارد. 
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جدول 1: تحلیل از لحاظ کادر و حاشیه
نگاره کشتن رستم اژدها را نگاره کشتن اسفندیار اژدها را تحلیل
3۰×284۰ × 3۶قطع

مستطیل عمودیمستطیل عمودیکادر صفحه 
مربعمستطیل افقیکادر تصویر 

ساده ساده حاشیه 
قسمتی از دم اژدها و قسمتی از صخره هاقسمتی از دم و پای اژدهامیزان نفوذ تصویر در حاشیه 

جدول ۲: تحلیل از لحاظ نوشتار و ساختار نوشتاری 
نگاره کشتن رستم اژدها رانگاره کشتن اسفندیار اژدها راتحلیل

نظمنظمساختار ادبی
نستعلیقنسخخط

به صورت کادربندی متقارن ارتباط تصویر با نوشتار
در باال و پایین تصویر 

به صورت کادربندی نامتقارن 
باالی تصویر سمت چپ 

جدول ۳: تحلیل از لحاظ شیوه تصویرپردازی 
نگاره کشتن رستم اژدها رانگاره کشتن اسفندیار اژدها راتحلیل

رزم رزمنوع مجلس
به صورت قطریبه صورت خطی و افقیترکیب بندی

شیوه نقش 
پردازی زمینه

ساده دارای تعداد اندک گل های غیر 
طبیعی و خارج از اندازه برای پر کردن فضا

توجه فراوان به پس زمینه به عنوان عضوی 
مستقل، دارای گیاهان، صخره ها، ابرها و 

درخت به صورت پرداخت شده.
شیوه 

طراحی خط
خطوط خشن و زمخت برای دورگیری 
کلی، طراحی پرتحرک و زنده خطوط

خطوط نرم و سیال هستند و قلم گیری ها 
ظریف و دقیق که جزئیات در آنها دیده می شود.

شیوه رنگ 
پردازی

رنگ های گرم غالب هستند، تنوع رنگی 
کم است. تناسب میان رنگ سرد و گرم 
وجود ندارد. رنگهای استفاده شده: زرد، 
قرمز، قهوه ای، سبز تیره، آبی تیره و سیاه

تنوع رنگی زیاد است. تناسب میان رنگ 
های سرد و گرم رعایت شده است. رنگ 

های استفاده شده: زرد، طالیی، انواع سبز، 
انواع آبی، خاکستری، نارنجی، قهوه ای، کرم

تک ساحتی، فضای محدود و بسته، خط نوع فضا سازی
افق دیده نمی شود

تک ساحتی، فضای فراخ و عمیق، 
دارای خط افق

پویا و سیالایستانوع ساختار

متاثر از هنر:

حضور عوامل چینی بسیار کم است و 
تناسبات بزرگ یادآور دیوارنگاره های 

ساسانی است. همچنین در مواردی از هنر 
مغول و مکتب تبریز متاثر بوده است.

تاثرات هنری چینی کامال در صخره ها 
و ابره ها و اژدها دیده می شود، با وجود 
این از شیوه ی پیشین مکتب شیراز تأثیر 

پذیرفته است
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جدول ۴: تحلیل از لحاظ شخصیت پردازی
نگاره کشتن رستم اژدها رانگاره کشتن اسفندیار اژدها راتحلیل

شخصیت اصلی

اسفندیار دارای شمشیر، بدون زره با 
کاله خود آهنین)با طراحی مغولی(، دارای 
ریش که از خصوصیات قدیمی نفاشی ایران 

و ساسانی است و جوشن به تن

رستم دارای زره، شمشیر، تیر و کمان، 
بدون ریش و چهره بدون حالت 

اسب
در حال حرکت است و به رنگ قرمز اخرا و 
به صورت محکم و زنده و عاطفی، با خطوط 

خشن ترسیم شده است.

رخش به رنگ سرخ و سفید درهم، دارای 
لکه های قرمز و زرد با خطوط سیال و 

دقیق ترسیم شده و در حال یاری به رستم 
و معلوب کردن اژهاست

به صورت مغلوب و متأثر از هنر چینیبه صورت عظیم و مهیب با خطوط محکماژدها

نتیجه 
ضمن بررسی نگارگری مکتب شیراز در دوره مختلف آل اینجو و دوره ی تیموری و بررسی 
ویژگی های آنها، دو نمونه از تصاویر شاهنامه در هر دو دوره مورد تحلیل قرار گرفت. ضمن تحلیل 
این نگاره ها در می یابیم که شیوه ی تصویرپردازی در این دو دوره از لحاظ سبک، ترکیب بندی، 
رنگ پردازی، توجه به فضای پس زمینه، نوع فضا سازی و شیوه استفاده از خط متفاوت است؛ اما 
در جهاتی هم برخی از عناصر دوره تیموری یادآور نگاره های دوره اینجو است. نگارگری شیراز در 
دوره ی تیموری با آنکه برخی از مؤلفه های خود را از هنر چین گرفته و شیوه ی پخته تر و ظریف 
تر را در طراحی داراست در بعضی نقاط بازگشتی به سمت سبک خشن دوره ی اینجو شیراز دارد؛  
اما نگارگری مکتب اینجو عاری از تأثیرات هنر چینی است. با این حال می توان مکتب شیراز دوره ی 
تیموری را ادامه همان شیوه مکتب شیراز در دوره ی اینجو دانست. به طور کلی مکتب شیراز پلی 
میان مکتب تبریز و مکتب هرات است که طی دوران به حیات خویش ادامه داد و شیوه ی مستقل 

خود در طراحی را حفظ نمود. 
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