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. هنرمنـدان شـيراز   بـوده اسـت  چهاردهم، مكتـب شـيراز    ةهشتم هجري تا پايان سد

آميزي را ادامه دادند و در  هنر نگارگري و تذهيب و رنگ ،ذشتگانبراساس تجارب گ
ران آل اينجو و آل مظفر (قـرن  نوآوريهايي بر آن افزودند. در دونيز ي مختلف ها دوره

طاليي و آبـي   ةماي ) تذهيب مكتب شيراز در آغاز ساده و با رنگ اصليهشتم هجري
سي، نـوع و كيفيـت كاغـذ و    كم در كيفيت خطاطي و سبك خوشنوي مالجورد بود و ك

تـر   تر و لطيف تر، پخته متنوع هاتيموري رنگ ةوجود آمد. در دوره مايه تحوالتي ب رنگ
ي هـا صـفويه طرح  ةدورشد و متون ادبي و علمي هم مورد تـزئين قـرار گرفـت. در    

اسليمي همراه با برگهاي ريز و پيچيده با شاخ و بـرگ در خطـوط ظريـف و جـذاب     
زنديه تنوع رنگي بيشتر و رنگها تند و دقت در آنها كم شده و از  ةافزوده شد. در دور

در عهـد قاجـار بـه اوج و     . مكتـب شـيراز  شـده اسـت  عناصر تزئيني بيشتر استفاده 
 . رسيدنظير خود  درخشش كم

 
 ، تـذهيب  ،اسـالمي ـ  يي هنري، مكتب شيراز، مكاتب هنري ايرانها آرايه: هاي كليدي واژه
 .دار آرايه ي خطيها نسخه

 
 مقدمه

اي كه پيش از ظهور اسالم در نقاشي داشتند، پس از  با توجه به سابقه ،ايرانيان
ظهور اسالم با خلق آثار هنري در كتب خطي همچون صفحات مذهب و مرصع و 

آفرين شدند.  اسالمي نقشدر تمدن ، مينياتور در تأسيس يا تكميل بخشهايي از هنر
آرايي نقوش ساده و مطلق را كه  يان در حوزة كتابدر قرون اوليه اسالمي، ايران

صورت تذهيب براي ه بود بالهام گرفته عمدتاً از شكل ساده شدة  گل و گياه 
وجود آوردند و سپس در قرون بعدي همراه با ه آراستن و تزئين قرآن كريم ب

تكامل و تعالي هنر اسالمي نوع خاصي از نگارة مشروع در كنار تذهيب جاي 
عناصر رنگي كم  پيرايه بود و كم ساده و بيدر ابتدا  ها باز كرد. اين آرايه خود را

ي ها اسالمي در نسخهـ  يو تذهيب ايران ها متنوع ديگر اضافه شد و زيباترين نگاره
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خطي شكل گرفت و تا پديد آمدن صنعت چاپ (اواخر قرن سيزدهم) ادامه يافت. 

ي هنري متعددي هاو مكتب هاسبك ،مياسالـ  يآرايي ايران در طول چندين سده كتاب
 پديد آمد كه هرو مكتب اصفهان  مكتب تبريز ،همچون مكتب شيراز، مكتب هرات

از مكتب شيراز ند. فردي برخورداره ي متمايز و منحصر بهاويژگيآنها از كدام از 
ين مراكز نگارگري و تذهيب ايران از تر از فعالشيراز ين مكاتب نقاشي و تر مهم

 .بوده استرن شتم هجري تا پايان سدة چهاردهم هجري اواسط ق
 

 مكتب هنري شيراز از بدو ظهور تا اوج تكامل
 مغول و تيموري  ةدور مكتب شيراز در . 1

ـ   مغول) در ايران، هنر كتاب ةهشتم هجري (دور ةبا آغاز سد  ةآرايـي وارد مرحل
..) تهيـه و توليـد   .، ديوان اشـعار و شاهنامهقرآن،  ازنظير ( نويني شد و آثاري كم

در قـرن هشـتم    گرديد. شهر شيراز با اسـتقرار حكومـت آل اينجـو و آل مظفـر    
كه در دورة سلطنت تيموريان  پايگاه اصلي هنر و هنرمندان شد. همچنان هجري،

(قرن نهم هجري) شاهد ظهور دو مكتب بزرگ در تاريخ نگـارنگري و تـذهيب   
 كـه هـر دو   مكتب شـيراز و هـرات   ند از:ا كه اين دو مكتب عبارتهستيم ايران 

 هنرمندان و آثار هنري قابل توجهي را در خود پرورش دادند. 
كه در عهد حكمراني خاندان اينجـو   ،محققان براي توضيح مكتب هنري شيراز

مكتب شيراز در عهد « يا» سبك اينجو« وجود آمد، از عناويني چونه در شيراز ب
طور اسـتفاده از عنـوان    كنند. همين تفاده مياس )56: 1383(آدامووا  »سالطين اينجو

ي مكتب شيراز در عهد سالطين آل هابراي تبيين ويژگي» سبك آل مظفر«مكتب يا 
مكتـب  «دورة تيموريان نيز انتخـاب عنـوان    ، براياست. به عالوه تر مظفر مناسب

 مورد پذيرش محققان قرار گرفته است.  »مكتب هرات«در كنار » شيراز
 
 ق)758ـ725يراز در عهد آل اينجو (مكتب ش. 1.1

در  ،پس از اتابكان ،اينجويان كه از اعقاب فرمانروايان زير دست ايلخانان بودند
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بر شيراز  ق758ـ725ي هاسال ةفارس به حكومت رسيدند و در فاصل

. در اين زمان شيراز از زدند كنارآنان را و نهايتاً آل مظفر  1فرمانروايي كردند
فرهنگ و هنر  ةار بود و بستر مناسبي را براي رشد و توسعثبات نسبي برخورد

 پديد آورد و محل تجمع هنرمندان شد. 
ت كـه در طـول سـالهاي    از اين مكتب هنري آثاري اس نخستين آثار موجود

شده است. اين مدت تقريباً مصادف با زماني اسـت كـه    توليد مي ق795تا  740
آثار مكتـب   ،كردند و از اين نظر مي خاندان آل جالير بر بغداد و تبريز حكومت

 . استجاليري داراي وجوه مشترك فراوان با مكتب شيراز و متأثر از آن 
اي را در  ي شيراز تحـت حمايـت اميـران اينجـو فعاليـت گسـترده      هاكارگاه

و متون مذهبي (همچون قـرآن كـريم و    شاهنامهسازي متون ادبي به ويژه مصور
ي مصـوري كـه از ايـن    هـا  مان تعـدادي از نسـخه  ادعيه) آغاز كردند. در اين ز

به كشورهاي هند، تركيه و برخي از نواحي ايران صـادر   ،آمد بيرون مي هاكارگاه
 .گرديد. بدين طريق سبك نگارگري و تذهيب شيراز به نقاط ديگر راه يافـت  مي

 توان تشـخيص داد  تأثير آن را در نگارگري دربار هند شرقي مي ،به عنوان مثال
 ).69: 1379باز (پاك

  
 ي مكتب شيراز (در دورة آل اينجو)هاويژگي. 2.1

 از اواسط قرن هفتم هجري (از زمـان ايلخانيـان)   شيرازآثار توليد شده در شهر 
ي هاكند كه هنرمنـدان شـيراز براسـاس تجـارب و سـنت      اين موضوع را تاييد مي

  اند. ادامه دادهآميزي را  گذشتگان هنر نگارگري و تذهيب و رنگ
ي هـا  در نسـخه  )سـبك اينجـو  (ي مكتب شيراز در دوره آل اينجـو  هاويژگي

 ند از: ا مذهب و مصور عبارت
آرايي در اين دوره تهيـة   يكي از اتفاقات بسيار مهم در عرصة هنر كتاب .1.2.1

 قطع بزرگي مصور و مذهب اين دوره ها نسخه با ابعاد (قطع) بزرگ بود. نسخه
اند و با يك نوع خط نسخ يا محقق شبيه به هم بازنويسي  اندازه مو تقريباً ه دارند
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كشـي شـده اسـت.     جدول )شنگرف(اند. صفحات اين متون با دو خط قرمز  شده

بـه خـط    )عمـدتاً (تنظيم و تزئين حاشية صفحات يكسان است و اسامي فصول 
اني چندين نمونه قرآن بسيار نفيس ديو ).57ـ56: 1383(آدامووا  ثلث نوشته است

همچنين قرآن كتابت شده بـه دسـتور ابواسـحاق     ،توليد شده در دربار ايلخانيان
 ي مذهب ايراني توليد شده در اين دوره است. ها زيباترين نسخه ةاز جمل ،اينجو
ي هنر تذهيب اسـت. بـه همـين    هاين بخشتر تركيب رنگ همواره از مهم. 1.2.1

آغاز با وجود سـادگي از   جهت هنر تذهيب مكتب شيراز سدة هشتم هجري در
اي برخوردار بوده اسـت. رنـگ طاليـي همچـون گذشـته،       شكوه و منزلت ويژه

ين رنگ در تذهيب اين دوره بود، هرچند از رنگ آبي الجوردي نيـز بـه   تر مهم
 لفيق موزون و با استفاده از تضاددفعات استفاده شده است تا مذهبان بتوانند در ت

ي سـفيد، قرمـز عقيقـي، سـبز     هابا استفاده از رنگ بين دو رنگ طال و الجورد و
 زنگاري و مشكي تركيبي ماندگار و با وقار در عرصه هنر تذهيب دسـت يازنـد  

هم تنوع رنـگ   هاها و نقاشي ل قرن هشتم در نگارهيدر اوا ).119: 1387(معتقدي 
بسيار پايين است. بيشتر صفحه را رنـگ سـبز و    هابسيار كم و درخشندگي رنگ

 شـود  صورت محدود استفاده مـي ه دهد و رنگ قرمز ب نارنجي تشكيل مي اُكر و
   ).245: 1381(مريد حيدري 

ي ها استفاده از دو عنصر نقوش گياهي و هندسي در زمينة تذهيب نسخه. 3.2.1
آرايي ايران به منصة ظهور  اين دوره باعث گرديد تا تحولي شگرف در هنر كتاب

(بـه ضـميمة خصوصـيات     هابنـدي  در تركيـب برسد و مكتب شيراز شيوة نوي را 
 ي آينـده باشـد  هـا  الگوي مناسب براي سده تا وجود آورده پردازي آنها) ب رنگ

ي نسبتاً پركـار  ها استفاده از جداول ظريف در كنار حاشيه ).119: 1387(معتقدي 
گيـري از چرخشـهاي قرينـه و معكـوس      و همچنين بهره هابندي در حواشي، قاب
باعـث شـد تـا طراحـي      همگيي ظريف، هاگيري زني و قلم ايهاسليمي، شرفه، س

ـ   نظـر از رنـگ   تذهيب در اين دوره را (صرف شـكوفايي و   ةآميـزي آن) در نقط
 پويايي قرار دهد. 
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ي هـا  ين نسـخه تر كه دومين نسخه از كهن ق733با كتابت  شاهنامهة مصور نسخ

و اكنون در كنابخانة  )28: 1367(مقدم اشرقي د آي به شمار مي شاهنامهخطي و مصور 
ي مصور زيباي مكتب شـيراز در  ها از نسخه ،شود پترزبورگ نگهداري مي دولتي سن

 .استدورة آل اينجو 
  
 ي مذهب و مصور اين دوره ها يي از نسخهها نمونه. 3.1

دورة آل ي مـذهب و مصـور مكتـب شـيراز در     ها يي از زيباترين نسخهها نمونه
ندبه شرح زير الحكايات جوامعاي از  و نسخهب اينجو، يك قرآن مذه: 

 قرآن مذهب    .1.3.1
اول سدة هشتم هجري است كـه   ةي قطع بزرگ نيمهاقرآن تاشي خاتون از قرآن

به لحاظ خوشنويسي، تذهيب و تجليد قابل تأمل است. اين قـرآن بـه سـفارش    
مضـاي  ابواسحاق اينجو براي مادرش تاشـي خـاتون فـراهم شـده و تـاريخ و ا     

خوشنويس و مذهب را دارد. اين قرآن سي جزء را يحيي بن نصيرجمالي صوفي 
سـطر   هر صفحه پنجبه خط محقق و ريحان در  ق746ـ745ي هادر فاصله سال

(خليلـي   علوي است بن محمد كار آن حمزه طالنويس كتابت كرده است و تذهيب
يـران موجـود   سي قسمتي ايـن قـرآن در ا   يبخش زيادي از اجزا ).122: 1381

ام) از اهميـت   و سـي  ،جزء (اجزاء دوم، سوم، يازدهم چهاراست كه از ميان آنها 
نامـه و امضـا و تـاريخ در     ند و اين به سبب وجود مـتن وقـف  اي برخوردار ويژه
شـود كـه    انجامه جزء سوم اين قرآن معلوم مي از .ستها پاياني اين جزء ةصفح

يعني  وي،شده و سپس از سوي مادر اين مصحف به دستور مستقيم سلطان تهيه 
به آستان مقدس شاهچراغ هديه گرديده و به همين علت اين قرآن  ،تاشي خاتون

 ).166ـ162: 1988(جيمز  به نام تاشي خاتون معروف شده است
، لكـن در نگـاهي كلـي داراي    است اگر چه تذهيب اين مصحف بسيار معمولي

ي باال و پايين صفحات شـامل  ها بهكتي ).125ـ120: 1387(معتقدي  هماهنگي است
اي از  مستطيلي نام سـوره و عـدد جـزء بـر زمينـه      ةكه در وسط كتيب اند سه بخش
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ي اسليمي نگاشته شده و در طرفين دو مربع با نقوش در هم تنيدة هندسـي  هاطرح

و  هـا  كتيبه ةحاشي .)1وجود دارد كه عيناً در باال و پايين تكرار شده است (تصوير 
سازي پهن محصور شده و حاشيه بيروني شامل نقـوش در هـم تنيـدة     خط با گره

 .)2اسليمي است (تصوير 
 وامع الحكايات و لوامع الرواياتج .2.3.1

 ق625فارسي شيوا كه در حـدود سـال    اي است از حكايات تاريخي به نثر مجموعه
ـ   در هند به نظام د الملك جويني اهدا شده است. مؤلف آن سديدالدين محمـدبن محم

و ســقوط  هــامغول ةدنيــا آمــده و در زمــان حملــه عــوفي اســت كــه در بخــارا بــ
 ق717در سال  الحكايات جوامعخوارزمشاهيان به هند پناه برده است. اين نسخه از 

كتابت شده و كاتب آن نامشخص است. عناوين با مركب سرخ، سياه و سـبز نوشـته   
و پـايين بـا درج نـام كتـاب و     افتتاح با شمسه و دو كتيبه در باال  ةشده است. صفح

. استآغازين داراي سرلوح با بسمله در درون آن  ة) و صفح3مؤلف در آن (تصوير 
خاندان اينجو در شيراز تهيه شـده و امـروزه    ةبه احتمال بسيار اين نسخه در كتابخان

 ).149: 1383(ريشار  شود نگهداري مي )95با شمارة (ملي فرانسه  ةدر كتابخان
 

 ق)795ـ 756شيراز در دورة آل مظفر ( مكتب. 4.1
بـر آل   و(و پيروزي نهـايي ا  ق756آمدن مبارزالدين محمد به سال با روي كار 

اينجو در فارس و اصفهان) و تشكيل حكومـت مظفريـان در منـاطق فـارس و     
س تبريـز، نـوعي   اصفهان، كرمان و يزد و سواحل خليج فـارس و هرمـز و سـپ   

جايگزين سياست ايرانگرايي اينجويان شد. پس  ايرانيـ  سياست مذهبي اسالمي
شيراز دورة پايتخت شدن ) و ق760سلطنت شاه شجاع ( ةدوربا فرارسيدن  واز ا

 ق795د. جانشينان شاه شجاع تا سال باشي اهل نظر فرا رسيزادي سخن و شادآ
حكومت كردند. پس از قتل شاه منصور و دسـتگيري تمـامي اعضـاي خـانوادة     

م آنان به دستور تيمور، دورة مظفريان در شيراز و پيرامـون آن  مظفري و قتل عا
  ).119و  114: 1387(آژند  به پايان رسيد و دورة حكومت تيموريان آغاز شد
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دورة آل مظفر روي هم رفته دورة اعتالي شعر و ادب فارسي است و شاعراني 

سـلمان  همچون خواجه حافظ، عبيد زاكاني، خواجوي كرماني، عماد فقيه و حتـي  
بودنـد.   ،به خصـوص شـاه شـجاع    ،ساوجي در كنف حمايت سالطين اين سلسله

 دوستي شهرت داشتند.  پروري و ادببيشتر افراد خاندان مظفري به هنر
 
 ي مكتب شيراز (در دورة آل مظفر)هاويژگي. 5.1

دهندة تحول بنيـادي   آرايي دورة آل مظفر نشان ي بر جاي مانده از كتابها نسخه
در ايـن دوره تـا    هـا  رايي اين دوره است. تصويرگري و تذهيب نسخهآ در كتاب

جاليريان در تبريز نزديك شده اسـت. بخـش   ة آرايي دور حدود زيادي به كتاب
مهمي از اين تحوالت را در كيفيـت خطـاطي و كتابـت و سـبك خوشنويسـي،      

 جستجو كرد.بايد مايه  خصوصيات تذهيب و نوع و كيفيت كاغذ و نيز رنگ
ــااز ويژگي. 1.5.1 ــر ت ه ــيراز در دورة آل مظف ــب ش حــول در ي چشــمگير مكت

 .شود آرايي اين دوره محسوب مي تابي مهم كها اخصهش آرايي است كه از صفحه
آرايـي بـا    ي هنري آل مظفر دسـت بـه تجـارب جديـد صـفحه     هاكاتبان كارگاه

در اند. با ايجاد تغييـرات در سـبك تـذهيب     زده ها ي زيبا در نسخههابندي تركيب
ي قطـع كوچـك،   هابه لحاظ توجه هنرمندان به كتاب ق800ـ750ي هاسال ةفاصل

ترين اتفاق در  اي ميان دو سبك قديم و جديد پديدار گشت. اين مهم تركيب تازه
  ).123: 1385(ريشار  عرصة تذهيب و تزيين نسخه بود

ي هاآميختگـي اسـليمي  در دورة آل مظفـر در  هـا  از خصوصيات تذهيب نسخه. 1.5.2
ي قرمـز،  هارنگ ها هندسي با گياهي در يك زمينة الجوردي است و در برخي از نسخه

؛ 119: 1387(معتقـدي   اي كم رنگ به كار رفتـه اسـت   اي و قهوه سبز و نارنجي، فيروزه
 ).12تصوير نك: ( ).132: 1387آژند 

ـ در متون ديگر به غير از متـون قرآ ب ــ مذّهبان اين دوره قطعاتي از تذهي .1.5.3 ي ن
در حالي كه پـيش   ؛به كار بستند ها را با نقوش هندسي و گياهي در بعضي از نسخه ــ

 شـد  اجرا مي ها نسخه از آن، نقوش و تذهيب خاص قرآني بود كه با طال و الجورد در
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و عنـاوين و در   هـا  مجموعهو زير هااين نوع تذهيب در سرلوح ).119: 1387(معتقـدي  

متن در حاشيه صـفحه   (حمايلي) وار ماهيت اريب گرفت و در ميانة صفحه صورت مي
 ).132: 1387(آژند  ريشه داشت

سـاختند كـه در آنهـا     ي بسيار ظريف ميها هنرمندان اين دوره سرلوحه. 1.5.4
ي شد و تركيبات رنگي متنـوع  نقوش گل و گياه با نقوش اسليمي درهم تنيده مي

صـحافي كتابهـا بـا    رفـت. از طرفـي    مـي  كاره در داخل تقسيمات هندسي آن ب
ي مشبك پشـت  ها ي آرايههاي مذهب هماهنگ شد. به اين ترتيب ظرافتها آرايه
 ها ي حاشيه نسخههاو مدال ها، سرلوحها ي مذهب شمسهها با ظرافت آرايه هاجلد

 ).119: 1387(معتقدي  هماهنگي بيشتري يافت
ي آنهـا  نسبت به دورة آل اينجو، تنوع رنـگ و درخشـندگ   ،در اين دوره. 1.5.5

شود و رنگ اهميـت بيشـتري پيـدا     مي تر شود و در اصل صفحه رنگي بيشتر مي
) تنـوع رنـگ   6ق (تصوير 799ديوان خواجوي كرماني كتابت  خةدر نس كند. مي

و  انـد  در صـفحه پراكنـده شـده    هـا اسـت و هـر كـدام از رنگ    خـوبي  بـه  مشهود
ي هااه با رنگي سرد همرهاي كرم و رنگهارنگ درخشندگي خاص خود را دارند.

ـ  هماهنگ و فضاهاي بسيار زيبـا و پر ي ها گرم سبز و قرمز صفحه  هحركـت را ب
 وجود آمـده اسـت  ه وجود آورده است و تعادل صفحه از طريق رنگ به خوبي ب 

 ).251ـ250: 1381(مريد حيدري 
 تراي در ايـن دوره در شـيراز رواج يافـت كـه در بيشـ      سبك خطاطي ويژه .1.5.6

ره به كار رفته است. اين خط، خطي است منشعب از خط نسـخ كـه   ي اين دوهاكتابت
ولـي روي هـم    ،باريك و اندكي خميده و فاقد نوك و انحناي ظريف حروف اسـت 

 رفته ظاهري متناسب دارد. اين خط بعدها با رواج نستعليق در كتابت از بـين رفـت  
رين و خطـوط محقـق و ريحـان بـه عنـوان دو نمونـه از زيبـات        ).127: 1387(آژند 

اگـر چـه    ؛دشوارترين خطوط، دستماية اصلي كار خوشنويسان اين دوره قرار گرفت
كاتبان بود. در همـين روزگـار بـود كـه اولـين       ةخط نسخ نيز همچنان مورد استفاد

براي ابداع خطي جديد كه با نگارش زبان فارسي سازگارتر باشد، از سـوي   هاحركت
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بـود   قنسـتعلي ماحصل آن ابداع خط شكل گرفت كه  خوشنويسان در طول اين سده

ـ  هـا ويژگي ةكه خطي كمال يافته و برخوردار از هم ي هـا ي متنهاي الزم بـراي نگارش
 ).61: 1383(ريشار  فارسي بود

 
 ي مذهب و مصور اين دورهها يي از نسخهها نمونه. 6.1

ي هابه سال ي برجاي مانده از دورة مظفريان متعلقها ين نسخهتر هنر دربارهاي ايران قديمي 
(كهـن بـاي    را يافـت  ق750 دهـة يي مربوط به ها توان نسخه سختي مي است و به ق771

ق (نگهـداري  771كتابت  ةشاهناممتعلق به اين دوره،  شاهنامهي ها از نسخه ).41: 1378
(نگهداري شده در دارالكتب مصر)  ق796كتابت  ةشاهنامسرا) و  توپقاپي شده در كتابخانة

   ).11: 1376رابينسن ( است
 ي زير معرفي مي شوند:ها ي مذهب اين دوره نسخهها از ميان نسخه

 صحيح بخاري  . 1.6.1
در شيراز بـراي وزيـر    ق757اين ماشاذه اصفهاني در تاريخ اين نسخه توسط ص 

مجلد استنسـاخ شـده    چهارالدين سليمان شاه (وزير شاه شجاع) در  اعظم قطب
ب مـذه  ةصفحات آغـازين بـا شمسـ    ،يگردر مجلدات د ،جز مجلد اول است. به

به  جلد و با يادداشت اهدا ةعنوان كتاب با شمار ها شروع شده كه اندرون شمسه
مصطفي پاشـا العتيـق در    را). اين كتاب 5 و 4وزير نگاشته شده است (تصاوير 

 ه است. كرداهدا  به مدرسة خود ق1021سال 
 تاريخ جهانگشاي جويني. 2.6.1

االسـالم   الـدين جمـال   الكتب وزيري به نام كمـال نةابخانه يا خزااين كتاب براي كت
حسين رشـيدي باشـد    الدين كمال امير همان رسد وي كتابت شده است. به نظر مي

چنـين   ).86: 1364كتبـي  ( به فرمان شاه شجاع به وزارت رسيد ق764كه به سال 
داشـته و   اي اين وزيـر بـراي خـود كتابخانـه و كارگـاه هنـري ويـژه        نمايد كه مي

را براي وي كتابت كننـد.   ها تا برخي از نسخهاست هنرمنداني را به خدمت گرفته 
اسـت كـه در زمـان     تاريخ جهانگشاي جـويني همين كتاب  ها اين نسخه ةاز جمل
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آرايي شده است. سـبك تـذهيب    كتابق) 786تا  764ي هاحوالي سال(و وزارت ا

هجـري شـيراز دارد. در داخـل    هشتم ة ي سدهااين نسخه شباهت زيادي به تذهيب
و در درون يـك دايـرة طاليـي نـام      ،اين تذهيب ابتدا بسمله و سپس عنوان كتاب

 در تملـك ). ايـن نسـخه   6(تصـوير   آمده كه كتاب به او اهدا شده استحامي آن 
 ).65: 1383ريشار ( ملي پاريس است ةكتابخان
 خمسه نظامي . 3.6.1

عقـاقيري شـيرازي در    بن محمـد  اللطيفتوسط محمد عبد ق767اين نسخه به سال 
 سرلوح مذهب به سبك شيراز اسـت  پنجشيراز كتابت شده است. نسخه در بردارندة 

آرايي شـده اسـت.    دانست كه كتاببايد نظامي  ةخمسي ها را از نخستين نسخه و آن
توپقـاپي   ةنگهـداري شـده در مـوز   ( ق771 شاهنامهآن بسيار شبيه به كتابت  كتابت

است و بعيد نيست كه كاتب واحدي هر دو نسـخه را كتابـت كـرده     )نبولسراي استا
   ).66همان: ( شود ملي پاريس نگهداري مي ةاين نسخه در كتابخان .باشد

ي ديگـر  هاشمسة آغازين اين نسخه با تذهيب سبك شيراز كار شده و تذهيب
ريس ملي پا ةاين نسخه در كتابخان .)7برخوردار است (تصوير از ظرافت زيادي 

 ).65همان: ( شود نگهداري مي
  

 مكتب شيراز در دورة تيموري  . 2
فعاليت شيراز مربوط به عصر تيموري است كه آثار اين دوره تحت ة دومين دور 

شود. با ظهور سلسلة تيمـوري، شـهر    نام مكتب شيراز عصر تيموري شناخته مي
ي نقاشي هاآوريشيراز تبديل به مركز و مهد مكتب نگارگري تيموري گرديد و نو

و تذهيب دورة تيموري منشأ در نگارگري و تذهيب مكتب شيراز، تبريز و بغداد 
در دورة تيموري يكي از ادوار مهم تاريخ نگارگري و  اواخر سدة هشتم دارد. در

ين شكل خود به تر گيرد و ذوق و هنر ايراني با خالص تذهيب در ايران شكل مي
 رسد.  مي كمال و تعالي
ورد هنرمندان عصر تيمـوري، هنـر   اين دستتر اند كه عالي ر اين عقيدهبسياري ب
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ايـن هنـر از    در ايـن دوره  آرايي و جلدسازي اسـت و  نقاشي و كتابسازي و كتاب

نظيـر در نمـايش جزئيـات،     شـود. دقـت بـي    وحدت و منطق يگانه برخوردار مي
يق مـوزون  انسجام، تقارن عناصر، تقسيم متناسب سطوح، تنظيم هندسي نقوش، تلف

ين شـكل خـود از نظـر    تـر  با خط و عناصر نقش، تركيب متعادل رنگ بـه عـالي  
كتـاب حاصـل    ييابد و پيوندي لطيف بـين كليـة اجـزا    مضمون و ظاهر دست مي

شود  مي پذيرمندان دو شهر شيراز و هرات امكانگردد؛ اين مهم بيشتر توسط هنر مي
 شناسـند  ي شيراز و هـرات مـي  هاو از اين نظر، همگان آثار عصر تيموري را با نام

   ).225: 1375رياضي (
 
 آرايي مكتب شيراز در دورة حاكمان تيموري كتاب. 1.2

مغـول در  ـ  كبا شروع حكومت تيموريان در فارس و اصفهان، حضور عنصر تر
ـ  ق807كرد. پس از مرگ تيموردر سال  اين سرزمين عمالً تحقق پيدا  سـر  رو ب

ي اسـالمي و بـا كمـك عناصـر ايرانـي      هارايشبا گ ،كار آمدن فرزندش شاهرخ
مسلمان و انتقال پايتخت از سمرقند بـه هـرات، بـه تـدريج اصـول و نهادهـاي       

ي مختلـف  هااي تيموريان را گرفـت. تركيـب سـبك    ي قبيلههااسالمي جاي آرمان
قي ي فرهنگي تيموريان، محيط خالهاايران با گرايش ةهنرمندان در نواحي پراكند

ي خالق و نوآور بود. حضور هاد آورد و شيراز يكي از اين محيطاز هنرها را پدي
شاهزادگان با فرهنگ و هنرمندي چون اسكندر سلطان در شيراز، صحنه را براي 

آنجا كه ايـن شـاهزادگان در   ركز فرهنگي و هنري فراهم نمود تا شكوفايي و تم
سـعه هنـري   ي ادب و هنر به رقابت با يكديگر پرداختند و در بسط و توها زمينه
آژند ( نمودند يشان تالش ميها ي هنري در كتابخانههاآرايي و ايجاد كارگاه كتاب
   ).164ـ163: 1387

ـ  به نظر مي هيم سـلطان،  سـلطنتي شـيراز در زمـان ابـرا     ةرسد كه رئيس كتابخان
ـ    نصيرالدين مذهب يا نصرالسلطاني از او كـه   ةبوده است و فرمـان كالنتـري كتابخان

رعناحسيني ( در دست استصادر شده، امروزه  ق835طان به سال طرف ابراهيم سل
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عالوه بر اينها، شماري از مذهبان و خطاطان و نقاشـان در كارگـاه    ).72ـ69: 1363

ثبت شده است.  ها نسخه ةكردند. نام بعضي از كاتبان در انجام هنري كتابخانه كار مي
ي پرمايه و ها شيراز آرايه يها در نسخه ،ق838ز مرگ ابراهيم سلطان در سال پس ا

ي هنري مكتـب شـيراز بـه صـورت صـادراتي و      ها و نسخهنشد ب ديده غني مذه
   ).192: 1387آژند ( تجاري در آمد

 
 ي مكتب شيراز (دورة تيموري)هاويژگي. 2.2

شناسـي در حقيقـت    آرايي شده در دورة تيمـوري از نظـر سـبك    ي كتابها نسخه
ـ   اي از خصوصيات اساسي نگا آميزه تركيبـي   ةرگري آل مظفـر و آل جاليـر و ارائ

پـردازي زمـان اسـكندر     نسـخه  ين ويژگيتر دلنشين از اين خصوصيات است. مهم
) در حمايت از توليـد گلچـين متـون ادبـي و علمـي      ق817ـ813 سلطان (حك:

سبك جديد مكتب شيراز در دورة اسـكندر   ها گلچين حماسه در متمركز شده بود.
نمايان شده است. ابراهيم سلطان كه پس از اسكندر سلطان  تر سلطان بهتر و روشن

، از هنرمنـدان شـيراز بـراي    بـه تخـت نشسـت   ) در شيراز ق837تا  817 حك:(
بهـره جسـت. ويژگـي     شاهنامهي حماسي و تاريخي همچون ها آرايي نسخه كتاب

ي تـاريخي  هـا  آرايـي نسـخه   كتـاب   ابراهيم سـلطان،  ةديگر مكتب شيراز در دور
يي هـا الدين علي يزدي و تذهيب زيبا و كتابت دلنشـين قرآن  شرف ةرنامظفهمچون 

   ).191ـ 189همان: ( است كه به دست خود وي انجام گرفته است
ر مكتـب شـيراز در ايـن دوره    ي مذهب و مصوها ي نسخههابرخي از ويژگي

 ند از: ا عبارت
اهنـگ  ي مكتب شيراز غني است اما هميشه موزون و همهامجموعه رنگ .2.2.1

و شيوة نقاشي آن  هانيست و در پي تحصيل نمودهاي حساس است. تدارك رنگ
ي مكتب هرات كامالً متفاوت و مغـاير اسـت چـون    هابا شيوة نقاشي و تهيه رنگ

در  ).67: 1378پـوپ  ( در اينجا مد نظر بوده است تر و عميق تري نرمها مايه رنگ
ار خوب اسـت و در يـك جـا    بسي هاو تذهيب اين دوره پراكندگي رنگ ها نگاره
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ي سرد و گرم در كنار يكديگر به زيبايي و دقـت فـراوان   هااند و رنگ جمع نشده
صفحات  ،اي ي همانند كرم اُكر، سبز تيره، قرمز، آبي فيروزههارنگ .اند ترسيم شده

قـرن نهـم هجـري درخشـندگي و      رد آوردند. وجود ميه كامالً اصيل ايراني را ب
: 1381مريدحيـدري  ( قرن هشتم بسيار بيشتر شـده اسـت  نسبت به  هاتنوع  رنگ

شـده و انـواع    تـر  و لطيـف  تـر  و پختـه  تر متنوع هادر اين زمان رنگ ).285ـ281
ي ارغواني، صورتي، قرمز و سبزهاي بسيار زنده، زرد و زرنيخي به سـاير  هارنگ
 افزوده شد. هارنگ

بنـدي   در كـل تركيـب  ي اين دوره عناصر نوشـتاري  ها و نگاره ها در آرايه .2.2.2
اند و قاعدة كلي بر اين بوده كه با جاي دادن دو يا چهار كتيبه  اهميت خاصي يافته

، ساختاري متقارن و هندسي در فضاي تصـويري بوجـود   ها در باال و پايين نگاره
ي بااليي و پاييني را ترسيم كنيم، فضا بـه  ها آيد. اگر محورهاي عمودي ميان كتيبه

اشخاص و وقايع اصلي در بخش مياني  شود و غالباً قسيم ميچند بخش متناسب ت
   ).73: 1379؛ پاكباز 56: 1378باي  كن( يابند و در زير خط افق تمركز مي

د نا كه از نظر اندازه نيز كوچكها ــ ي ادبي و ديوانهادر بسياري از جنگ .2.2.3
ه كتابـت  صفح ةكاتب بخشي از متن را در كانون و بخش ديگري را در حاشيــ 

كرده است. برخي از صفحات داراي تذهيب لچكي و برخي ديگر داراي تشـعير  
بندي داراي اصالت  ي موجود در صفحات مصور آنها از نظر تركيبها است. نگاره

 ).55: 1378باي  كن( آميزي داراي دقت و هماهنگي بسيارند و از نظر رنگ
ي هـا  ود را بـه نگـاره  ي روزگار آل مظفر جـاي خـ  ها قطع بزرگ نگاره .2.2.4

 كوچك و پويا در متون ادبي و علمي داد.
 

 ر اين دورهي مذهب و مصوها يي از نسخهها نمونه. 3.2
بان و كـار خوشنويسـان، مـذه   دار  دار و نگـاره  ي خطـي متعـدد آرايـه   ها نسخه

ي معروف ها و كتابخانه ها در موزه ،نگارگران زبردست شيرازي در دورة تيموري
ـ  استجهان موجود  آرايـي مكتـب    ابو همة آنها معرف پيشرفت و ترقي هنر كت
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 ةيي از آثار هنري توليد شده در شيراز در دورها شيراز در اين دوران است. نمونه

ـ 193: 1387آژند ( ند ازا حكومت اسكندر سلطان و ابراهيم سلطان عبارت ؛  211ـ
 ):5: 1354 ؛ سامي138و  125: 1381حيدري مريد

 طبيه و مباحث العالئيهاغراض ال .1.3.2
 ةشمس ،نسخه جرجاني. در برگ سوم خوارزمشاهي ةذخيراي است از  خالصه

الدين اسكندرشاه  اميرزاده جالل«اي وجود دارد كه اندرون آن نام  يهياهدا
كه  ــ ق817تا  813ي هاقيد شده است. اين نسخه حوالي سال» ...خلداهللا

كتابت و تذهيب شده  ــ داشتاسكندر سلطان در شيراز و اصفهان حكومت 
شود  ملي پاريس نگهداري مي ةاين نسخه در كتابخان ).74: 1383ريشار ( است

 ).8(تصوير 
 زيج نامه .2.3.2

بينـي اسـت از    بارة هيئت و نجوم و طـالع  اين نسخه مشتمل بر چندين رساله در
زيـج  الدين محمد كمالي معروف به سـيف مـنجم،    تأليف سيفزيج اشرفي جمله 

رسـاله  و  رساله در سعد و نحس سـتارگان از محمد بكران،  بيني طالع، الدين كنر
نسخه افتاده است و به همـين جهـت كاتـب آن مشـخص      ة. انجامجات در هالل

 كتاب والدت اسـكندر سـلطان  ة به نسخ ،نيست اما از نظر خطاطي و قطع كتاب
ـ او موجـود در كتابخ  شناسي ستارهة (كتابت شده در شيراز) و نسخ دانشـگاه  ة ان

 ةتوان آن را به كارگاه هنري كتابخان شباهت بسيار دارد. از اين نظر مي ،استانبول
اين نسـخه در   ).9تصوير (همانجا؛  اسكندر سلطان در شيراز يا اصفهان نسبت داد

 شود.  ملي پاريس نگهداري مي نةكتابخا
 

 مكتب شيراز در دورة صفوي. 3
آن  ق1135و تا كردند در ايران شروع  راحكومت خود ق 907صفويان از سال 

خاندان صـفويه نقاشـان و هنرمنـدان ايرانـي آثـار       حكومتادامه دادند. طي را 
ي خطي، هار، كتابي و تذهيب را به صورت صفحات مصوارزشمندي از هنر نقاش



 52آينة ميراث، شمارة  / 206

 
وجود آوردند. هنر نقاشي، طراحي و تذهيب زير نظر ه تابلوها و قطعات نقاشي ب

، آقاميرك، سلطان محمد و رضـا عباسـي در رنـگ، زيبـايي و     موشكافانة بهزاد
از هرات به تبريز انتقال يافـت و   ق916مطلوبي رسيد. بهزاد در توازن  به كمال 

 د. كردر آن شهر مكتب نقاشي دوران صفويه را شكوفا 
در نيمة اول قرن دهم هجري كه هنر و به ويژه نقاشي ايراني تحت حمايت شاه 

آرايي كتاب بود  همچنان مركز كتاب رين درجة خود رسيد، شيرازاسب به باالتطهم
كردنـد.   و هنرمندان اين مكتب خالق و مستقل، آشكارا به سبك خودشان كار مـي 

سبكي كه بيشتر ويژگـي خـود را از مختصـات هنـري دورة تيموريـان و مكتـب       
در پايـان   ).202: 1387فـر   شايسته( ديگري به نام هرات گرفته و متأثر از آنها بود

ي نفيس هنري دچار افت شديد شـد. بـا ايـن همـه،     هاسدة دهم هجري توليد كتاب
هنرمندان در زمان شاه عباس كتب مصوري پديـد آوردنـد كـه از حيـث اهميـت      

 . اند مذهبي قابل توجه
از  ق1030تا  952ي هاي هنري شيراز در فاصله سالهافعاليت گستردة كارگاه

يك طرف فراواني نسـخ خطـي مـذهب شـيرازي     چند جهت قابل توجه است. از 
ـ  شود كه براي شناخت مكتب شيراز سبب مي دهـم هجـري بـا     ةدوم سـد  ةدر نيم

دار با نوعي جامعيت  ي آرايهها رو نشويم. از طرف ديگر نسخه همشكل چنداني روب
 ي مصور، تصوير بسيار غني و پرها شوند. در نسخه مشخص مي هاو رنگ هادر نقش

ت. حتي از نظر كثرت شمار آثار تهيه شده، توليـد كتـاب در ايـن    نقش و رنگ اس
ي پربـاري  ها تا سدة سيزدهم هجري داراي كتابخانه شيراز .دوره قابل توجه است

نويسـان، صـحافان،   شدند. كاتبان، خوش متون بسياري رونويسي مي هابود كه در آن
دادنـد. بـه    تقال ميمذهبان، كاغذسازان، نقاشان، دانش ظريف خود را به يكديگر ان

ان ديگر شيراز چندان مشهور بودند كه خوشنويس قاضي احمد، خوشنويسان ةنوشت
 آمدند. به شمار مي) 190ـ189: 1383ريشار ( »هاخوار خوان آن تنها ريزه«نقاط 
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 ي مكتب شيراز در دورة صفويهاويژگي .1.3

كه تجليات و مكتب شيراز تنها در عصر تيمور و نوادگان او خوش ندرخشيد، بل
 ةهمچـون دور  ،اثرات خالقيت هنري هنرمندان اين مكتب در ادوار هنـري بعـد  

صفويه، رهنمون ذوق هنـري هنرمنـدان بـا ذوق شـيرازي گرديـد و بسـا آثـار        
ارزشمند در زمينـة نگـاره، تـذهيب و نقـش گـل و مـرغ بـه وجـود آمـد كـه           

آثار هنـري ايـن    يي كه درهايش از مكتب شيراز بود. برخي از ويژگيها دستمايه
 ند از: ا دوره وجود دارد، عبارت

تيمـوري ادامـه يافـت و در درون     ةنگـاري دور  در اين دوره سبك سرفصـل  .3.1.1
غالبا طوري كتابـت  را  هاو يا در باال همراه با نواري از اسليمي قرار گرفت. قرآن هاترنج
بوده و بعضـي   رت ند كه خطوط باال، وسط و پايين نسبت به خطوط ديگر درشتكرد مي

ي ها. كتابنوشتند مي ،مثالً طاليي و در تقابل با آبي ،ي مختلفهابا رنگآنها را اوقات هم 
ي دهم و يازدهم در بسياري از موارد با يك سلسله صفحات مـزين بـه سـتاره،    هاقرن

   ). 20: 1362تيتلي ( شدند ي آبي و زر آغاز ميهاشمسه، ترنج و آويز و بيشتر به رنگ
بـا   هارخـت بربسـت و اسـليمي    هار اين دوره نقوش هندسي از سرلوحد. 3.1.2

ي ريز پيچيده در خطوطي ظريف و جذاب همراه با شاخ و برگ حكايـت  هابرگ
ي هنري ايـن دوره معمـوالً بـا يـك رشـته از      ها از پختگي هنري داشت. نسخه
شود. در ابتدا عموماً يك شمسه بـا طـرح سـتاره     صفحات تزئين يافته آغاز مي

ت و يا در دو صفحة مقابل هم، دو شمسه با طرح ستاره نقش خورده اسـت.  اس
در درون اين شمسه نام پادشاهي كه اين نسخه براي او تحرير شـده يـا عنـوان    

؛ بلوشـه  260تصـوير   /2: 1377لينگـز  ( كتاب يا فهرست مطالب درج شده اسـت 
 شـد. در بـين خطـوط     حواشي عموما بـا اسـليمي پـر مـي     ).181 : تصوير1929
ي گياهي و قنديل ابـري و اسـليمي و يـا تـرنج     هااي، طرح اي آبي حاشيه شرفه

 ).248تصوير  /2: 1377؛ لينگز 92: تصوير 1906موريتس ( افزوده شده است
رنگ آبي و افزايش چشـمگير   ي شاخص اين دوره تيره شدن تههااز ويژگي .3.1.3

در عـين حـال تـا    اي پرشـكوه و   جلـوه با  هاكاربرد اقسام رنگ سرخ و ساير رنگ
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ي هـا در ايـن دوره رنگ  ).257/ تصـوير  2همـان:  ( نشاط استحدودي سرزنده و با

آبي روشن، سبز روشـن، گلسـرخي، ارغـواني،     همانند ،شد آميخته ترجيح داده مي
در اوايل قرن دهم هجري تنـوع رنـگ    ).278: 1378پوپ ( اي متمايل به زرد قهوه

اند و  ي سرد و گرم در كنار يكديگر در كل تصوير پراكندههانگبسيار زياد است و ر
 هابينيم. در حدود اواسط سدة دهم هجري رنگ اي متعادل را مي از نظر رنگ، صفحه

ي سـلطنتي  هـا  شدند تا به آثاري كه در كتابخانـه  تر و درخشان تر ظريف هاو طرح
؛ پـوپ  4: 1383ريشـار  ( شـدند، شـباهت پيـدا كننـد     پايتخت (اصفهان) نگاشته مي

 تـر  اما هر چه به اواخر قـرن دهـم و اوايـل قـرن يـازدهم نزديـك       ).278: 1378
شود و از چنـد رنـگ محـدود اسـتفاده شـده و       مي ترتنوع رنگ نيز كم ،شويم مي

 ).311و  308: 1381مريدحيدري ( شده است تردرخشندگي رنگها كم
 

 از آثار مكتب شيراز در دورة صفوي ييها نمونه .2.3
) چگونگي فعاليت صنعتگران هنـر  ق984( جواهراالخباردر كتاب  ق قزوينيبدا

 دهد:  دوم سدة دهم هجري را چنين شرح مي ةكتاب شيراز در نيم
آنهـا  كـار يكـديگر را    ن خط نستعليق بسـيار هسـتند و همـة    در شيراز، كاتبا

ام و  پردازند. من شيراز را ديده نويسي ميكنند. زنان شيراز به خوش رونويسي مي
دهم كه در هر خانة اين شهر، زن خانه كاتب، مرد مصـور   به جرأت اطمينان مي

و نقاش، دختر مذهب و پسر مجلّد و صحاف است. به اين ترتيب، يـك نسـخه   
ممكن است تنها به دست يك خانواده تهيه شود. اگر كسـي هـزار جلـد كتـاب     

 بشود. هانتواند در مدت يك سال در شيراز صاحب آ مذهب بخواهد، مي

ي مكتـب شـيراز   ها آميز بودن اين گفتار، فراواني شمار نسخه نظر از اغراق صرف
يي كـه بـراي ورود بـه    هـا  ت اين ادعاسـت. بسـياري از نسـخه   اي به صح نشانه

داران  ي سلطنتي همچون كتابخانه سالطين دكن در گُلكنده و مجموعهها كتابخانه
ريشـار  ( شدند سفارش داده مي يرازي شهابه كارگاه يافتند، عثماني اختصاص مي

شماري از قرآن مجيـد بـا    ي بيها همچنين نسخه هادر اين كارگاه ).190: 1385
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 شدند. ي بسيار ظريف تهيه ميها آرايه
 ند از:ا دار مكتب شيراز در اين دوره عبارت ي آرايهها يي از نسخهها نمونه
 گلستان سعدي .1.2.3

ي ملقـب بـه   كاتـب آن محمـد قـوام شـيراز    اما  ؛اين نسخه تاريخ نگارش ندارد
اين نسخه را كتابت كرده است. نسخه  ق981تا  947حمامي است كه در فاصلة 

اي اسـت كـه    افتتـاح داراي سـرلوح و كتيبـه    ةتنها يك آراية مذهب دارد. صفح
افتتاح داراي طالانـدازي بـين    ةعنوان كتاب اندرون آن نگاشته شده و دو صفح

). 10(تصوير يانة آنها و جداول دور سطور است وته در مسطور با نقوش گل و ب
 شود.  مي ملي فرانسه نگهداري ةدر كتابخان 1382با شمارة اين نسخه 

 نظامي ةخمس .2.2.3
 ق1050تـا   1047 ازمال شـيرازي  نظامي است كه حاجي ج ةخمساي از  نسخه

مرصـع (   مذهب و ةآن را كتابت كرده است. اين نسخه داراي دو سر لوح و كتيب
 ةي مذهب است. اين نسخه به شـمار ها سرلوح ساده و كتيبه ) و چهار11تصوير 
 شود.  ملي ايران نگهداري مي ةدر كتابخان 15379

 كشكول .3.2.3
آصـفيه   ةدر مدرسـ  ق1049شيخ بهايي است كه بـه سـال   ول كشكاي از  نسخه

راي جلـدي دا  پـنج جلد نخست ايـن مجموعـة    سهشيراز به كتابت رسيده است. 
 .)12(تصوير  بين سطور است مذهب و مرصع همراه با طالاندازي ةسرلوح و كتيب

 .شود ملي ايران نگهداري مي ةدر كتابخان 4936 ةاين نسخه به شمار
 رآن مترجمق .4.2.3

الدين اردكاني شيرازي است كه بـه   بن كمالرضا اين قرآن با ترجمه و كتابت علي
ترجمه و كتابت شـده اسـت. دو صـفحه    براي شاه سليمان صفوي  ق1084سال 

ي مزدوج در بـاال و  ها ب و مرصع بسيار نفيس و پركار با كتيبهافتتاح تماماً مذه
/ع 6026 ةبا شمار ) اين نسخه13پايين و حواشي مذهب و مرصع است (تصوير 

 شود.  نگهداري ميايران ملي  ةدر كتابخان
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 و قاجار ي افشاريه، زنديهها تذهيب و نگارگري در دوره. 4

نگاري و تذهيب در نسخ خطي كه تا سدة دهم هجري در ايران به عظمت تصوير
 تـر  ي رقيـق هـا و شوكت رسيده بود، از سدة يازدهم هجري به افول گراييد. رنگ

ي جسمي و غني قرون پيش را گرفتند. رنگ طاليي، كمتـر بـه كـار    هاجاي رنگ
ه شدند. هر چه سطح هنرهاي ختكارتر سا و كم تر دقت مراتب كم رفت و آثار به مي
سـاالر   خـان ( شـد  تـر  تصاوير مستقل معمول ةرفت، تهي سازي رو به زوال ميكتاب

در اين سده به دليل برخورد ايران با فرهنگ و تمـدن غـرب، بـه     ).180: 1384
كارگيري رنگ و روغن روي بوم در بين هنرمندان ايراني مرسوم شد و در زمان 

ي نقاشي از شهرت و هاو روغن بيش از ديگر سبك زنديه و قاجاريه نقاشي رنگ
يـازدهم هجـري در    ةدر سـد  ).388:  1380سـودآور  ( محبوبيت برخوردار بـود 

نيـز اغلـب    هـا رفته همكاري نزديك هنرها كم شد. تـذهيب كتاب  كتابسازي رفته
كيفيت متوسطي پيدا كردنـد و تصـاوير    هاگرفت. رنگ سطحي و بازاري انجام مي

آرايـي   د هرگونه شكوه شدند. در واقع در اين دوره اساس كار كتابدار فاق پيكره
توان گفت سبك نقاشي اواخر دوران صـفويه بـا مقيـاس     مي رو به سستي رفت.

 به دورة بعد منتقل شد. تر وسيع
 

 )دوازدهم و سيزدهم هايي افشاريه، زنديه و قاجاريه (قرنها مكتب شيراز در دوره .1.4
ت از قزوين به اصفهان انتقال يافت، هنرمندان از آنجا كه پايتخق 1000در سال 

ي هنري گشـت و  هاو ساير شهرها به اصفهان روي نهادند و اين شهر مركز فعاليت
ي نقاشي در آنجا داير شد و سبك نقاشي كه تا آن زمان به سبك استاد هاكارگاه

سـي  آمد. اين مكتـب را رضـا عبا   بهزاد بود، ترك گرديد و به اسلوبي خاص در
ر تـا پايـان قـرن    ارد و شاگردان وي همچون شفيع عباسي و معين مصوذبنيان گ

يازدهم تداوم بخشيدند. در آغاز قرن دوازدهم اسلوب نقاشي با تقليد هنرمنـدان  
كه طـرز تـذهيب نيـز     چنان ؛شود اي ديگر مي اروپايي به گونه ةو نقاشان از شيو

ي در آثـار ايـن دوره مشـاهده    يابد و ديگـر ظرافـت و زيبـايي چنـدان     تغيير مي
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شود. اگر چـه بـا    خوبي احساس ميه شود و عمالً زوال هنر نقاشي صفوي ب نمي

سالة صفويه و طلـوع سـتارة  قـدرت     220تسلط افاغنه بر ايران و زوال دولت 
ساله، طبيعتاً فترتي در كار هنر نقاشـي پيـدا شـد لكـن      ي بيستهانادري و جنگ

دادند. بيشتر نقاشان اواخر عهد  ايراني را رواج مي نقاشاني، هنر نقاشي و تذهيب
مكتـب  «انـد كـه    صفويه و دوران افشاريه تا اواسط زنديه شاگرداني تربيت كرده

  ).هشت و پنج ـ چهل و ، ص چهلگلستان هنرقمي، ( حاصل آن است» زنديه و شيراز
آنچه در زمينه اهميت و اعتبار مكتب هنري شيراز سزاوار تأمـل و تحسـين   

و تداوم هنر  هاسهم و نقش مهم هنرمندان اين مكتب نخست در حفظ ارزش ،است
آنان از اصل  ةملي و مستقل ايراني تا به دوران خويش است و دوم پرهيز آگاهان

برانگيز آنان در جلـوگيري   تقليد و تسليم در برابر فرهنگ بيگانه و همت تحسين
سوم تـرويج فرهنـگ و هنـر    از فراموشي و نيستي هنر و فرهنگ ايراني است و 

 ايراني به گوشه و كنار جهان هنري آن روزگار است.
اشرف نقاش و محمدعلي و شاگردان آنان  به هر حال هنرمنداني همچون علي

باقر مكتب جديد شيراز را در عهد  نجف و آقا زمان، آقا صادق، آقا همچون آقا
ـ   گذاري نمودند. محمدعلي و علي زنديه پايه دوم قـرن دوازدهـم    ةاشرف تـا نيم
 صادق، آقـا  اند و شاگردان آنان (آقا حيات داشته 1180و  1175ي هاحدود سال
زيستند.  با اختالف سنوات مي ق1210باقر) تا حدود سال  زمان و آقا نجف، آقا

بان دورة زنديه همانند ميرزارضاي مذهب و محمدمهـدي  جز اين استادان، مذه به
 .استون در دسترس حسيني امامي، آثارشان هم اكن

بسيار فريبنده، شيرين، زيبا ــ كه طليعة مكتب قاجاريه است ــ مكتب زنديه 
، استمردم آن زمان  و دلرباست و چون نموداري از حقيقت و طبيعت و زندگاني

  ).نه و پنج ـ چهل و ، ص چهلهمان( امروزه دوستدار فراوان دارد
ان مكتـب شـيراز در عصـر    تجليات و اثرات پر ثمر خالقيت هنري هنرمنـد 

ي هنري هنرمندانِ با ذوق شيرازي گرديد و آثـار  هازنديه رهنمون ذوق و خالقيت
وجود آمد ه نگاره، تذهيب و نقش گل و مرغ در اين دوره ب ةارزشمندي در زمين
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آنها از مكتب شيراز و ذوق بانيان اين مكتب بود. مكتب زنديه كه هم  ةكه دستماي

زند است، در شرايط مناسب سياسي اين دوره توانسـته  عصر با حكومت خاندان 
  .اش را دنبال كند رشد و بالندگي

 
 تحوالت تذهيب و نقاشي در دورة افشاريه .2.4

ـ  شاهقتل رسيدن آخرين نماد سلطنت صفوي ــ  پس از به و بـه   عباس سوم ــ
 بـر  او ةسال دوازده)، در مدت فرمانروايي ق1148يدن نادرشاه افشار (قدرت رس

شرايط  ،پي دورة نادريدر ي پيهاجنگ و هاپروازي)  و بلندق1160ـ1148ايران  (
سياسي و اقتصادي ايران هرگز به چنان ثباتي نرسيد كه دولت قادر باشد در پرتو 
آن، سياست فرهنگي خود را مشـخص كنـد و هنرمنـد نيـز بتوانـد در كنـار آن       

 احساس امنيت كند و به آفرينش هنري دست زند. 
ي نقاشي ها مصورسازي كتاب كه در زمان شاه عباس دوم با تأثير از شيوههنر 

هر چنـد در زمـان    ؛در دورة سلطنت نادر به ركورد رسيد ،اروپايي ادامه يافته بود
در آغاز قرن  ).180: 1384ساالر  خان( استيالي زنديه و قاجار مجدداً بارور گشت

شويم كه از ظرافت و زيبايي  يدوازدهم هجري با شيوة جديدي از نقاشي مواجه م
چنداني برخوردار نيست. سبك تذهيب عوض و زوالِ نقاشـي بـا شـكوه صـفوي     

سالة دورة نادري فترتـي خـاص در نقاشـي     بيستي هاشود. با جنگ آغاز ميكم  كم
اشـرف و   ماننـد علـي  هنرمنـداني   شود كه نماينـدگان ايـن دورة فتـرت    ايجاد مي

نقاشـي و تـذهيب در كتـب خطـي دوران      ).67: 1387جعفري ( محمدعلي هستند
 هابه دليل اوضاع ناآرام سياسي و هرج و مرج و آشـوب ) ق1218 ـ1148(افشاريه 

در مقايسه با آثار صفوي يا سلسلة بعد از آنها قاجار، كمتـر و از نظـر كيفيـت در    
نـاقص و   هابنـدي  كيفيت و تركيب رنگ و بي كم هاآميزي . رنگاست تر پايين اي هدرج
شده است. استفاده از ويژگي نقاشي اروپايي كه در سدة پـيش   انجاممهارت  بدون

 ).381: 1380سودآور ( از نو آغاز شد ،رايج شده بود
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 دورة زنديه تحوالت تذهيب و نقاشي در .3.4

 ،قدرت را به دست گرفـت ) ق1192ـ1163(خان زند  پس از قتل نادرشاه، كريم
راز را پايتخـت قـرار داد. اكنـون پـس از     گذاري كرد و شـي  و سلسلة زند را پايه

و  شـود  ميپي دورة نادري، جو سياسي كشور آرام  در ي پيهاو جنگ هابلندپروازي
گردد. در اين دوره آرامش برقرار بـود و   امكان فعاليت براي هنرمندان فراهم مي

 همانند آقا ،خان به بازسازي و آباداني مشغول شد و هنرمندان عهد افشاريه كريم
دار  كه در واقع طليعـه  را »مكتب زنديه« باقر در اين عهد نجف و آقا ادق، آقاص
  ).67: 1387جعفري ( بنيان نهادند بود،» مكتب قاجاريه«

) تداوم حركتي است كـه  ق1209ـ1163نگارگري و تذهيب در دورة زنديه (
 ،ي نقاشـي اروپـايي  ها با تأثير از شيوه ،از زمان شاه عباس دوم و شاه طهماسب

آغاز شده، در دورة سلطنت نادر به ركود نشسته و در زمـان اسـتيالي سـالطين    
  ).57: 1371حسيني ( زنديه مجدداً بارور گشته است

كـه نمـوداري از طبيعـت و زنـدگي      نمايـد  ياين مكتب هنري از آن رو جذاب م
شـد،   مردمان در آن دوره است. در اين عهد آنچـه باعـث جـذب تـودة مـردم مـي      

درباري اروپايي بود كه هرگز به صـورت هنـري شـكوهمند در نيامـد.      نگاري چهره
ي چـون قلمـدان و   يي جديد تصوير بود كه با تزئين اشياهاابداع اين عصر رواج مدل

ي بـر جـاي   هانقاشـي اكثر اگرچه  .معروف بود 2»الكي«جلد كتاب همراه و به نقاشي 
بعاد نسبتاً بزرگ اجرا شده مانده از اين دوره از طريق رنگ و روغن بر روي بوم با ا

شود كـه روابـط بـين     ي محدود اين دوره مشخص ميها است، لكن در بررسي نگاره
 سرتاسر اثر حاكم است. بر ،ي دورة گذشتهها همانند بسياري از نگاره ،سطوحي

  
 ي مكتب شيراز در دورة زنديههاويژگي .4.4

 ز: ند اا ي مكتب شيراز در اين دوره عبارتهابرخي از ويژگي
و  تنـد   هـا ي اين دوره خيلي زياد است، رنگهاآميزي تنوع رنگي در رنگ. 4.4.1

 افتد. تأثير نگارگران اصفهان اتفاق مي شود و اين تحت ميدقت در آنها كم 
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دهـد (و   نگارگر مكتب شيراز در اين دوره بيشتر به موضوع اهميت مـي . 4.4.2

ي بيشتري در طرحهـا اسـتفاده   تبريز و هرات به تصوير). از عناصر تزئين نگارگر
از مكتب اصـفهان اسـت و همـة ايـن      تر و حواشي پرتر و شلوغ ها شده و كتيبه

 . اند طعناصر هم به يكديگر مرتب
ي اين دوره به جاي آنكه در مركز صـفحه باشـد،   ها كادر افقي در نگاره .4.4.3

ـ   اسـت اگر چه هنوز متن جـدا   ؛گيرد تمام صفحه را مي ك . گـاهي تصـوير در ي
ـ  خاوران نامهرو است كه  هروب ةصفحه و متن در صفح ارجمنـد  ( آن اسـت  ةنمون

 ناقص و بدون مهارت ترسيم شده است.  هابندي تركيب ).130: 1387اينالو 
 
 تحوالت تذهيب و نقاشي در دورة قاجار. 5

دودمان زند  ق1209به دست طوايف قاجار در سال  خان زند با شكست لطفعلي
 ق1193خـان بـود كـه بـه سـال       محمد آقا پادشاه قاجار نخستين. منقرض شد

گذاري كرد و پايتخت را از شيراز بـه تهـران انتقـال داد.     قاجاريه را پايه ةسلسل
مجـدداً در ايـن دوره رشـد     روابط سياسي و بازرگاني بـا كشـورهاي خـارجي   

) تـا بـه قـدرت    ق1192ان زنـد ( خ اگر چه از زمان مرگ كريم .اي يافت فزاينده
آلي براي ظهور مكتب يا شيوة خاص هنـري   شرايط ايده ،ن سالطين قاجاررسيد

از همان ابتدا به هنر و هنرمندان توجـه   يانرسد كه قاجار فراهم نبود، به نظر مي
  ).57: 1371حسيني ( اند داشته و برخي از آنها را نيز تحت حمايت خود قرار داده

) و زنديان ق1218 ـ1148تداوم تأثير نقاشي پس از دورة افشاريان ( در
شاهنامة «رسد كه   )، مكتب شيراز در عهد قاجار به اوج ميق1209 ـ1163(

  .نمونة آن است 3»داوري
به  تر مقياس وسيع درسبك نقاشي و تذهيب كتب خطي در اواخر دوران صفوي،  

سپاه قاجار روبه تحليل رفت، در ن هر چند پس از مرگ آقاخا دوره قاجار منتقل شد.
همچون شاهزادگان  ،سازي شكوفا شد. شاهزادگان و اشراف قاجار ، هنر كتابعوض

ادبيات سنتي ايران و علم و دانش و هنر در سطح بااليي قرار  ةدر زمين ،تيموري
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ي هاداشتند و تعليم خطاطي در ميان آنان الزم و ضروري بود و در نتيجه خوشنويسي

394: 1380سودآور ( ستانگيز ا ت شگفتاين زمان از نظر كيفيت و كمي.( 
ثير نقاشي غرب در عهد قاجار، مكتبي را پديد آورد كـه اوج شـكوفايي   أتداوم ت

شهرت » مكتب قاجار«توان ديد. اين مكتب به  آن را در زمان اقتدار فتحعلي شاه مي
تاريخي ايران و محـل   هاي هانگيزترين دور دوران قاجار از شگفت ،يافت. در حقيقت
ي سياسـي و اجتمـاعي و آغـاز    هـا ناصر كهنه و نـو، وقـوع انقالب  برخورد آخرين ع

ين ويژگي نقاشـي  تر مهم ).26: 1382جاللي جعفري ( تحوالت فرهنگي و هنري است
دورة قاجار اين بود كه مانند تمام مظاهر اجتماعي و فرهنگي اين زمـان، نـه كـامالً    

 رگه است.اي دو بلكه پديده ،ايراني و نه كامالً اروپايي
 
 ي تذهيب و نقاشي در دورة قاجارهاويژگي .1.5

آرايي رشد زيـادي كـرد و تـذهيب و نقاشـي      قاجار كتابسازي و كتاب ةدر دور
ش) به درخشش 1208تا  1158مطابق با (ق 1250ا ت 1200ار بين سالهاي جقا
ي هـا نظير خود نائل گشت. تناسـب رنـگ، لطافـت ضـربات قلـم مـو، تركيب       كم

ي سـبز،  هارنگ ةينات بديع و پيچيده، تركيب استاداندرخشان، تعادل خطوط، تزئ
انگيز ايـن مكتـب    توان از خصوصيات حيرت اي، سياه و طاليي را مي قرمز، قهوه

 ،ر، نگارگري نه در نسخ خطي مصودر اين زمان ).55: 1388مطلق  حسيني( شمرد
افـت.  ي فني الزم بر روي جلد كتاب، قلمدان و مانند آن انتقال يهابلكه با انطباق

 بسياري از اين آثار با خمير كاغذ ساخته شده و به نقاشي الكـي شـهرت يافـت   
به صورت كتـاب مربـوط بـه عهـد      ها ين نمونهتر برجسته ).33: 1376آغداشـلو  (

صفوي و قرن دهم هجري است كه جلدهاي الكي حاصـل كـار نقاشـان معتبـر     
و روغن در ميان  همچنين اگر چه نقاشي رنگ ).45: 1374فريه ( يابد افزايش مي

زمـان شـكوفايي رنـگ و     ،شود هنرمندان ايراني از اوايل قرن يازدهم شروع مي
دانسـت.  بايـد  به ويژه زمان سلطنت فتحعلي شاه  ،روغن را اواخر قرن دوازدهم

ـ ها پيكرهاند،  كه عموماً بر روي بومرا  مضمون اين آثاربيشتر  در بـر   اني درباري
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ند از: ساختار متقـارن بـر اسـاس خطـوط     ا رتگيرد. مشخصات اين آثار عبا مي

گزينـي   ي تزئيني و تصـويري، رنـگ  ها مايه عمودي و افقي و منحني، تلفيق نقش
  ).147: 1378پاكباز ( ي گرم و به ويژه فام قرمزهامحدود با غلبه رنگ

تـوان   را مـي از خصوصيات ديگر تذهيب و نقاشي دوره قاجـار مـوارد زيـر    
 :برشمرد

، بـه كـارگيري عنصـر    مو سيزده مدوازده هايات نقاشي قرناز خصوصي .5.1.1
تزئين است. در قرن دوازدهم، اين عنصر كه از اواخر عصـر صـفوي مقـارن بـا     
اواخر دوران رضا عباسي و شاگردانشان رو به زوال رفته بود، شـروع بـه رشـد    

گيرد.  كند و دوباره سطح نقاشي را به نوعي متفاوت و به شكلي جديد فرا مي مي
و سطح لباس و  شود ميتشكيل  ها و بوته جقه ها، برگها ، غنچههااين نقوش از گل

ايجـاد عمـق در    ).60: 1387زاده  شـفيع ( پوشـاند  فرش و قدح و شمشـير را مـي  
كردن فضاهاي خالي با عناصـر تزئينـي از    و پر ها القاي فاصله فضاهاي زمينه و

 رود. مي ي اين دوره به شمارهابندي ي ابداعي تركيبهاويژگي
ايـن دوره اسـت.   ي بـارز  هـا از ويژگيرنگ در تـذهيب و آثـار نقاشـي     .5.1.2

ي هماهنگ با هاكه طيف سبز و رنگــ ي دوران زنديه هابرخالف تذهيب و نقاشي
ي قرمـز در پوششـي از طاليـي،    ها در اين دوران، مايهــ آن در آثار غالب بود 

ي مرده جايي هارود. رنگ ار مينارنجي، نخودي، سرخ و عنابي در زمينه سبز به ك
در اين ميان ندارند و اين همان روح و عنصر ايراني است كه هنوز برقرار مانـده  

شـوند و   به ظاهر محدودتر مي سيزدهمي قرن هاي نقاشيهارنگ ).61همان: ( است
رسند. اما در حقيقت هنرمندان ايـن   در قضاوت اوليه قدري يكنواخت به نظر مي

ي فـراوان، عمقـي يكنواخـت و    هـا اب سطحي متنـوع از رنگ دوره به جاي انتخ
 ).42: 1378آغداشلو ( انگيز است گزينند كه غريب و شگفت محدود بر مي

فاصلي بين هنر سنتي ايران و مـدرن اسـت و در    هنر دورة قاجار به نوعي حد
ي جديـد و  هاي اصيل و سـنتي آن بـه شـكل   هاواقع دوران گذار هنر ايران از شكل

هجري، يـك نـوزايي واقعـي روي داد و     سيزدهمقرن  در شود. قي ميمدرن آن تل
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داد. بـه گفتـة آرتـور پـوپ،     رشـد   سلسلة قاجار به افراد خـالق دوبـاره مجـال   

ايران از نقاشي اروپايي، نه تنهـا از   مو سيزده مدوازده هايتأثيرپذيري نقاشي قرن
يادآور  و بخشد ميكند، بلكه حال و هوايي دلپذير بدان  ارزش و اصالت آن كم نمي

پـوپ  ( شود اي است كه به همين شيوه در هنر ساساني نيز ديده مي همان روح تازه
1363 :62.( 
 
 يي از آثار مكتب شيراز در دورة قاجارها نمونه .2.5

شـيراز و   دار متعـددي بـه سـبك مكتـب     ي خطي آرايهها قاجار نسخه ةدر دور
يي از هـا  نمونـه  ديـواني بـود.   يهـا  ادي از آنها نسـخه اصفهان كتابت شد كه تعد

 :ند ازا ي مكتب شيراز عبارتها ي نفيس و هنري اين دوره با آرايهها نسخه
 سجاديه ةصحيف. 1.2.5

درضـا  بـن محم  العابدين (ع) است كه عبداهللا سجاديه امام زين ةاي از صحيف نسخه 
با خط نسخ زيبا كتابت كرده اسـت. ايـن نسـخه     ق1225شيرازي آن را به سال 

ي ختايي و طالاندازي بين ها بوتهو راي سرلوح مذهب و مرصع و حواشي با گلدا
. ايـن نسـخه بـه    استخط رقاع  ة) نسخه به(ترقيم ة) و انجام14سطور (تصوير 

 شود.  ملي ايران نگهداري مي ةدر كتابخان 7251 ةشمار
 قرآن .2.2.5

ـ   زا كوچـك  رقرآن نفيس هنري به خط نسخ ممتاز محمدشفيع شيرازي مشهور به مي
نخست تماماً مـذهب و   ةكتابت شده است. دو صفح ق1231وصال است كه به سال 

مرصع نفيس و پركار مزدوج با نقوش ترنج و سرترنج با زمينـة الجـورد اسـت كـه     
 بـه زرانـدرون تـرنج نگاشـته شـده اسـت      دعاي قبل از تالوت قرآن با قلم رقاع و 

كتيبه مذهب و مرصع بسيار نفـيس  افتتاح داراي سرلوح و  ة) و دو صفح15(تصوير 
زر است كـه   ةاي با زمين در تمامي صفحات با طرح كتيبه ها و سرسوره استو پركار 

/ع 6024 ةاندرون آن با شنگرف عنوان سوره نگاشته شده است. اين نسخه با شـمار 
 شود.   ة ملي ايران نگهداري ميدر كتابخان
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 زادالمعاد .3.2.5

ت كه عبداهللا گرجـي بـه سـال    ه محمدباقر مجلسي اسعالم زادالمعاداي از  نسخه 
افتتاح  ةخط نسخ خوش نگاشته است. صفح در دارالعلم شيراز آن را به ق1247

ـ    ةشكل و با كتيب داراي سر لوح مذهب و مرصع با طرح تاجي  ةمـذهب بـا زمين
 .)16(تصـوير   به زر عنوان كتاب نگاشته شده استالجورد است كه اندرون آن 

 شود. ملي نگهداري مي نةدر كتابخا 19767ا شمارة اين نسخه ب
 

 نتايج اصلي پژوهش .6
ين مراكز نگارگري و تـذهيب ايـران از اواسـط    تر ين و فعالتر مكتب شيراز از مهم

براساس تجارب  ،. هنرمندان شيرازاستقرن هشتم هجري تا پايان سدة چهاردهم 
ـ   گذشتگان، هنر نگارگري و تذهيب و رنـگ  ي هـا  و در دوره  ه دادهآميـزي را ادام

 اند: هاي مختلف هنري به شرح ذيل بر آن افزوده يي در جنبههامختلف نوآوري
شد، تذهيب  نسخه با ابعاد بزرگ تهيه مي )ق758 ـ725( در دوره آل اينجو .6.1

اي برخوردار بود.  مكتب شيراز در آغاز با وجود سادگي از شكوه و منزلت ويژه
ين رنگ در تذهيب اين دوره اسـت. از  تر ورد مهمرنگ طاليي و سپس آبي الج

ي اين دوره اسـتفاده  ها دو عنصر نقوش گياهي و هندسي در زمينه تذهيب نسخه
 وجود آورد. ه ب هابندي نوي را در تركيب ةشد و شيو

 دهـد  آرايي روي مي ) تحول بنيادي در كتابق795ـ756در دورة آل مظفر ( .6.2
در كيفيت خطاطي و كتابت و سبك خوشنويسي، بخش مهمي از اين تحوالت را  و

ي هااسليمي .جستجو كردبايد مايه  خصوصيات تذهيب و نوع و كيفيت كاغذ و رنگ
ي هـا  آميخته شـد و در ايـن دوره سـرلوحه   ة الجورد دردر زمين گياهي هندسي با

 تنوع رنگ و درخشندگي آن بيشتر شد.و وجود آمد  هبسيار ظريفي ب
توليد گلچين متون ادبي و علمي مورد توجه قرار گرفـت  در دورة تيموري  .6.3

ي كوچـك و پويـا در   هـا  و قطع بزرگ روزگار آل مظفر جاي خود را به نگـاره 
شـد.   تـر  و لطيف ،تر ، پختهتر ي مكتب شيراز متنوعهارنگ متون ادبي و علمي داد.
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مكتب شيراز در عصر تيمور و نوادگان او خوش درخشيد و تجليـات و اثـرات   

ي بعد همچـون صـفوي رهنمـون    ها يت هنري هنرمندان اين مكتب در دورهخالق
 ذوق هنري هنرمندان شيرازي گرديد. 

نگـاري تيمـوري ادامـه يافـت و در درون      صفوي سبك سرفصل ةدر دور .6.4
در ايـن دوره نقـوش    .يا در باال همراه با نواري از اسليمي قـرار گرفـت   هاترنج

پيچيده در خطوطي  زيري هابا برگ هاسليميرخت بربست و ا هاهندسي از سرلوح
ظريف و جذاب همراه با شاخ و برگ حكايت از پختگي هنري داشـت. در ايـن   

اي پرشكوه و در عين حال  با جلوه هادوره كاربرد اقسام رنگ سرخ و ساير رنگ
ب اين دوره تكراري ي مذهها آرايه .سرزنده و با نشاط افزايش چشمگير داشت

 شود. چند طرح ثابت انجام مي و در چارچوب است
 ؛ي اين دوره خيلي زيـاد اسـت  هاآميزي تنوع رنگي در رنگ زنديه ةدر دور .6.5

شـود. از عناصـر تزئينـي بيشـتري در      شوند و دقت در آنها كم مي رنگها تند مي
 شود.  تر مي و شلوغ تر و حواشي پر ها شود و كتيبه طرحها استفاده مي

. يابـد  مي ينظير رسد و درخشش كم جار به اوج ميمكتب شيراز در عهد قا .6.6
تركيـب   ،ي درخشان، تعادل خطوط تزئينات بديع و پيچيدههاتناسب رنگ تركيب

 از خصوصيات اين دوره است. هااستادانه رنگ
واقـع   هنر دورة قاجار حد فاصلي بين هنر سنتي ايران و مـدرن اسـت و در  

ي جديـد و مـدرن   هاآن به شكل ي اصيل و سنتيهادوران گذر هنر ايران از شكل
ايران از نقاشـي   مو سيزده مدوازده هايتأثيرپذيري نقاشي قرن .شود آن تلقي مي

بلكه حـال و هـوايي دلپـذير     ،كند اروپايي نه تنها از ارزش و اصالت آن كم نمي
 بخشد. بدان مي
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 نوشتها پي

 ق758تا  703 و از)، فرمانروايان سلسله اينج48: 1383( به گفته فرانسيس ريشار .1
  كردند. حكومت مي

مقوايي است كه روية آن با مادة ي نقاشي الكي، نوعي نقاشي آبرنگ بر روي اشيا .2
شود. در ايران نقاشي الكي در هنرهايي همچون قلمدان  جالدهنده (الك) پوشانده مي

 590 :1378 نگاري رايج شد. پاكباز
) فرزند ميرزا كوچك وصال شيرازي ق1283ـ1238محمد داوري ( . اين نسخه به خط ميرزا3

سال با كمال زبردستي و هنرمندي نوشته و پس از اتمام كتابت  پنجاست كه آن را در مدت 
 .از قلم خود بر آن الحاق كرده استنسخه، چند مجلس نقاشي نيز 

 
 منابع

 ، فرهنگستان هنر.تهران ،مكتب نگارگري شيراز ،1387، آژند، يعقوبـ 
وزارت فرهنـگ و   ،تهـران  ،زهـره فيضـي   ةترجم ،ي شاهنامهها نگاره ،1383، آدلآدامووا، ـ 

 فرهنگستان هنر.ارشاد اسالمي و 
 گي.سازمان ميراث فرهن ،تهران ،آقالطفعلي صورتگر شيرازي، 1376 ،آغداشلو، آيدينـ 
 .هآتي ،تهران، گفتارها و گفتگوها ةبرگزيد ا:هو حسرت هااز خوشي ،1378، آغداشلو، آيدينـ 
 .، بهارتهران ،حسيني نير ةترجم ،آشنايي با مينياتورهاي ايران ،1363 ،اپهام ،پوپ، آرتورـ 
 .، موليتهران ،يعقوب آژند ةترجم ،سير و صور نقاشي ايراني، 1378 ،اپهام، پوپ، آرتورـ 
حبيـب   گـو بـا دكتـر   و سـخن تصـوير، سـخن مـتن: گفـت     « ،1387 ،ارجمند اينالو، مهديـ 

 .130ـ129ص ، 10، ش خيال ةنيآ، »اللهي آيت
با همكاري  ،»بر مكتب شيراز دوران آل اينجوكهن تأثير هنر ايران « ،1388 ،بلخاري، حسنـ 

 .43ـ34ص ، آبان، كتاب ماه هنر ،ماهي سميه رمضان
  .ميالدي 17-12نقاشي اسالمي در قرون ، 1929 ،بلوشه، ادگارـ 
 .، فرهنگ معاصررانته ،المعارف هنرةداير، 1378 ،پاكباز، روئينـ 
 .، نارستانتهران ،نقاشي ايران از ديرباز تا امروز، 1379، پاكباز، روئينـ 
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، وزارت تهـران  ،نگاهي به نقاشي ايران از آغاز تا سدة دهم هجـري ، 1375 ،تجويدي، اكبرـ 

 .فرهنگ و هنر
 ،»و كتابـت  از كتاب پنج هزار سال هنر كتـاب  ،كتاب و كتابت در جهان اسالم«، نوراتيتلي، ـ 

 .2 ش ،ها موزهكلود كرباسي،  ةترجم
 .، پاييز4 ، شهنر ةفصلنام ،»ادوي رنگ در مينياتورج«، 1362 ـــــــــــ،

، ش كتاب ماه هنر». نقاشي ايران از دورة تيموري تا پايان قاجار«، 1387، جعفري، پرستوـ 
 .70ـ60ص ، 126

 . كاوش قلم ،تهران ،زيباشناسينقاشي قاجاريه نقد ، 1382 ،جاللي جعفري، بهنامـ 
، 22، ش معمـاري  هنر ةفصلنام ،»نگارگري در دورة زند و قاجار«، 1371، حسيني، مهديـ 

 .69ـ49ص 
ي نقاشـي در عهـد   هـا  ين شـيوه تـر  پژوهشي پيرامـون رايـج  «، 1388، مطلق، مليحه حسينيـ 

 .، اسفند138 ، شكتاب ماه هنر ،»قاجار
 ،»آرايـي دورة قاجـار   هشي در تصويرسازي عاميانه و كتابپژو«، 1384، ساالر، زهرا خانـ 

 .184ـ179ص ، 4ش  ،فرهنگ مردم ةمجل
 ،بـا همكـاري جيمـز ديويـد     ،كارهاي استادانه، هنر اسالمي ةمجموع ،1381، خليلي، ناصرـ 

 .كارنگ تهران، ،پيام بهتاش ةترجم
 . ، موليهرانت ،يعقوب آژند ةترجم ،هنر نگارگري ايران، 1376 ،رابينسن، ب، وـ 

، فرهنگ ايران زمين، »منشور كالنتري خواجه نصير مذهب«، 1366 حسيني، كرامت،ـ رعنا
 .72ـ69، ص 27ش 

 . ، دانشگاه الزهراتهران ،فرهنگ مصور و اصطالحات هنر ايران، 1375، رياضي، محمدرضاـ 
هجري  11تا  6ي نفيس ايراني قرن ها نسخه ،ي هنر پارسيها جلوه ،1383، ريشار، فرانسيسـ 

   .د اسالميوزارت فرهنگ و ارشا ،تهران ،بخشان روحع.  ةترجم ،ملي فرانسه ةدر كتابخان
 .، ميراث مكتوبتهران ،بخشان روح ةترجم، كتاب ايراني، 1385، ـ ريشار، فرانسيس

 ، ص161 ، شهنـر و مـردم  ». همبستگي مكتب هنري شيراز و تبريز«، 1354 ،سامي، عليـ 
 .14ـ2
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 . ، كارنگتهران ،ناهيد محمد شميراني ةترجم ،هنر دربارهاي ايران، 1380، ، ابوالعالآورسودـ 
، پاييز، ة ميراثينآ ،»بررسي موضوعي نسخه خطي احسن الكبار«، 1387 ،فر، مهناز شايستهـ 

 .226ـ200ص 
بـا همكـاري    ،»ي درباري قاجار، نمايش شكوه تصـوير هانقاشي«، 1387 ،زاده، پريناز شفيعـ 

 ، بهار.6 ، شنگره ةفصلنام ،علي رجبيمحمد
، تصـحيح عبـاس   شاهنامه: همراه با چهار مقدمة قديم شـاهنامه ، 1386ـ فردوسي، ابوالقاسم، 

 اقبال آشتياني، مجتبي مينوي، سعيد نفيسي، تهران، طالئيه.
 .، فرزان روزتهران ،پرويز مرزبان ةترجم ،هنرهاي ايران ،1374 ،رونالد، فريهـ 
 .منوچهري ،تهران ،احمد سهيلي خوانساري به كوشش ،گلستان هنر، 1366، ميراحمد قمي، قاضيـ 
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 نام سوره  دربرداندةني مياة ون با كتيبسطري تاشي خات پنجقرآن  . برگي از1تصوير 

  ق745كتابت    
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 ق745كتابت  قرآن تاشي خاتون، برگهاييكي از  ةكتيب. 2تصوير 
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 ق717، كتابت تاالحكاي جوامع ةافتتاح نسخ ةصفح. 3تصوير 
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 ق757، كتابت البخاري صحيح ةافتتاح نسخ ةصفح. 4تصوير 
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 ق757، كتابت البخاري صحيح ةنسخ اختتام مجلد سومِ ةصفح. 5تصوير 
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 ق786ـ764، كتابت حدود تاريخ جهانگشاي جوينيافتتاح نسخه  ةصفح. 6تصوير 

  )ة ملي پاريسكتابخان( 
 
 
 



 229بررسي تحليلي مكتب هنري شيراز / 

 

 
 ق763، كتابت خمسه نظامية افتتاح نسخ ةصفح. 7تصوير 
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، حاوي عبارت جرجاني ةالطبي غراضالا ةترنج صفحه افتتاح نسخ. 8تصوير 

  يادداشت اهدا
 ق817ـ813كتابت 
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شناسي و  ي ستارهها مقابل از مجموعة رساله ةدو صفح. 9تصوير 

 ق817-813شماري، كتابت  ستاره
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 ق981ـ947، كتابت حدود گلستان سعديافتتاح  ةصفح. 10تصوير 
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 ،ق1047، كتابت ة نظاميخمسافتتاح  ةصفح. 11تصوير 

 ملي ايرانة كتابخان 15379 ةشمار ةنسخ 
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 ،ق1049شيخ بهايي، كتابت كشكول  افتتاح ةصفح. 12تصوير 

 ملي ايران  ةكتابخان 4936 ةشمار ةنسخ 
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  ،ق1084م، كتابت فتتاح قرآن مترجا ةصفح. 13تصوير 

   ملي ايران ة/ع كتابخان6026 ةشمار ةنسخ
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 ق1225، كتابت ة سجاديهصحيفافتتاح  ةصفح. 14تصوير 

 ملي ايران ةكتابخان 7251 ةشمار ةسخن
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  ق1231شفيع شيرازي، كتابت محمد نخست قرآن با كتابت ةصفح. 15تصوير 

 ملي ايران ةان/ع كتابخ6024شمارة  ةنسخ
  
 



 52آينة ميراث، شمارة  / 238

 

 
 ق247كتابت  مجلسي، المعادزاد افتتاح ةصفح. 16تصوير 

 ملي ايران ةكتابخان 11236 ةشمارة نسخ
 


