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مقایسۀ تطبیقی دو نگارۀ راجستانی و گورکانی هند،
شری راگا و جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی ،از نگاه
زیباییشناختی و نمادشناختی
مصطفی رستمی ، *1یاسمن یوسفی

2

 .1استادیار دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسالمی ،مؤسسۀ آموزش عالی مارلیک ،نوشهر ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله93/8/24 :؛ تاریخ پذیرش نهایی)94/3/31 :

چکیده
هنــد ،ســرزمین مردمانــی اســت کــه بــا لبخنــد از کنــار کســانی کــه بــه هیچیــک از عقایــد آنــان بــاور ندارنــد عبــور
میکننــد .هنــر هنــد ،دارای ســبکها و مکاتــب مــوازی بســیاری بــوده و تأثیــرات خارجــی فراوانــی را نیــز پذیرفتــه اســت.
ایــن تأثیــرات ،گاهــی نهادینهتــر از نمودهــای داخلــی دیــده میشــوند .بــه نظــر میرســد هنــر هندوســتان آنچنــان
کــه تشــنۀ پذیــرش عناصــر بیگانــه اســت ،اشــتیاقی بــه یکپارچهســازی ســبکهای داخلــی نــدارد .حــال ســؤال اصلــی
آن اســت کــه هریــک از مکاتــب هنــری هنــد از کــدام مذاهــب تأثیــر پذیرفت ـ ه و بــه چــه میــزان بــه ریش ـههای آیینــی
و ســنتی خــود وفــادار مانــده اســت .هــدف پژوهــش حاضــر آن اســت کــه بــا مقایســۀ دو نــگاره از مکاتــب راجســتانی و
گورکانــی ،میــزان تأثیــر آنهــا بــر یکدیگــر و نفــوذ شــاخصههای اعتقــادی دو آییــن هنــدو و اســام را در آثــار تطبیــق دهــد.
یافتههــا نشــان میدهــد دو اثــر یادشــده ،از دیــدگاه زیباییشــناختی بــه اصــول ســنتی خــود وفــادار بودهانــد؛ امــا نــگارۀ
شــری راگا ،از دیــدگاه نمادشــناختی ،تأثیــرات اســامی را نمایــان میســازد و تصویــر جهانگیرشــاه ،دارای نشــانههایی از
میتراییســم و هندوییســم اســت کــه نشــانة نفــوذ مذهــب ســبک در شــکلگیری آثــار اســت.

واژگان کلیدی

راجستانی ،راگاماال ،جهانگیرشاه ،گورکانی ،نگارگری هند.
نویسنده مسئول :تلفن ،09111144844 :نمابر.E-mail: m.rostami@umz.ac.ir ،35302702-011 :
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مقدمه
هنــر در شــبهقارۀ هنــد ،بــه نظامهــای مذهبــی برهمایــی،
هنــدو ،بودایــی ،جیــن ،اســام و کیشهــای طبیعتپرســتی
اختصــاص دارد .یکــی از ادیــان مهــم در ســرزمین هنــد ،کیــش
هندویــی اســت .هندوییســم ،همانقــدر کــه نوعــی دیــن اســت،
روشــی بــرای زندگــی نیــز محســوب میشــود .بــر اســاس تعالیــم
هندوییســم ،افــراد در جامعــه بــر اســاس طبقهبنــدی اجتماعــی ،بــه
نــام کاســت ،بــه گروههــای مختلــف تقســیم میشــوند 1.وظیفــۀ
مشــترک تمامــی افــراد در جامعــۀ هنــدو ،حرکــت در راه تحقــق
دارمــا 2اســت .در واقــع ،جنبـهای مهــم از وحــدت در تنــوع هندویــان،
تناقــض موجــود میــان وحــدت همــۀ مخلوقــات و آگاهــی هندویــان
از تفاوتهــای میــان افــراد اســت (غالمــی .)20 :1387 ،پایــۀ هنــر
ســنتی متبلــور در ایــن اعتقــادات و بــه
هنــدی ،بــر بیــان اصــول
ِ
آفرینــش اختیــاری زیبایــی بــرای زیبایــی اســتوار اســت (پاکبــاز،
 .)946 :1385هــدف نهایــی ایــن هنــر آن اســت کــه حقایــق مذهبــی
را در برابــر مؤمنــان مجســم ســازد و جنبههــای زمینــی و ملکوتــی را
بــا یکدیگــر بیامیــزد (پاکبــاز .)946 :1385 ،در همیــن راســتا ،نهایــت
خواســت هــر هنرمنــد ،روشنســاختن رابطــۀ انســان و پــروردگار
اســت (کریــون.)250 :1388 ،
از دیگــر ادیــان مهــم در هنــد ،دیــن مبیــن اســام اســت .اســام
از قــرن هشــتم میــادی ،توســط تجــار مســلمان بــه شــبهقارۀ
هنــد وارد شــد .ســادگی و عقلپذیــری اصــول ایــن دیــن آســمانی،
همچنیــن پیــام برابــری و بــرادری آن ،در مقابــل منازعــات طوالنــی
پیــروان آیینهــای هنــدو ،بودایــی و ،...عاملــی بــرای گرایــش هرچــه
بیشــتر مــردم بــه ایــن دیــن آســمانی شــد.

مبانی نظری

هنــر در مناطــق شــمال و شــمال غربــی هنــد ماننــد راجســتان،
آمیــزهای اســت از باورهــای مذهبــی هنــدو و ارزشهــای هنــری
قدیــم ایــن کشــور .ســبکهای گوناگــون نگارگــری راجســتانی
ماننــد نقاشــیهای راگامــاال ،ســعی در بیــان ســنتهای مذهبــی
و اجتماعــی ایــن منطقــه دارد .هنــر نقاشــی در اینجــا آکنــده از
عناصــر نمادیــن و ســمبلیک اســت .بــه همیــن لحــاظ ،از دو دیــدگاه
زیباییشــناختی و نمادشــناختی قابــل مطالعــه اســت .از آن رو کــه
مذاهبــی همچــون هندوییســم ،عموم ـاً مفاهیــم خــود را بــا رمــز و
نمادهــای متفــاوت بیــان میکننــد ،بهتــر اســت در کنــار دیــدگاه
زیباییشــناختی بــه ایــن نــوع ســبکهای هنــری ،گوشــۀ چشــمی
هــم بــه مفاهیــم نمادشــناختی داشــته باشــیم.
ادیانــی همچــون اســام نیــز در شــکلدهی بــه هنــر هنــد نقــش
مؤثــری داشــتند .طبیعت ـاً دیــن اســام ،بــا داشــتن مبانــی و اصــول
متفــاوت ،ســاختار زیباییشــناختی و نمادشــناختی دیگــری نیــز بــه
همــراه دارد .در دوران پادشــاهی اکبرشــاه ،اواخــر قــرن پانزدهــم و
اوایــل قــرن شــانزدهم میــادی ،سیاســتهای یکپارچهســازی

همزیســتی ادیــان مختلــف در هندوســتان و برقــراری قوانینــی
همچــون یکپارچهســازی فرهنگــی توســط پادشــاهان گورکانــی،
گاه باعــث تلفیــق ادیــان مختلــف و ایجــاد مذاهــب نوظهــور در
ایــن کشــور شــده اســت .در اواخــر ســدۀ پانزدهــم و اوایــل ســدۀ
شــانزدهم میــادی ،شــخصی موســوم بــه کبیــر ،پــس از فراگرفتــن
اصــول برهمنــان ،نــزد علمــای اســام بــه مطالعــه مشــغول شــد .وی
در اشــعارش از عقایــد توحیــدی پشــتیبانی کــرد و معابــد مســلمانان،
مســیحیان و هنــدوان را مقــدس شــمرد و آیینــی جدیــد بنیــان
نهــاد (خدایــار محبــی .)75 :1344 ،ایــن آییــن بهعنــوان کوششــی
آگاهانــه در جهــت هماهنگکــردن دو دیــن قدرتمنــد هنــد ،یعنــی
هندوییســم و اســام ،ظهــور کــرد و ســیک یــا ســیک هــا نــام گرفت.
تأثیــرات ایــن آییــن ســیک در آثــار هنــری هنــد ،بهخصــوص آثــار
مربــوط بــه اوایــل ســدۀ شــانزدهم میــادی در دســترس اســت.
در ایــن گفتــار ،بــا مقایســۀ دو اثــر منحصربهفــرد از دو مکتــب
هنــری هنــد ،یعنــی مکتــب گورکانــی و راجســتانی ،بــه میــزان تأثیــر
هنــر غیراســامی بومــی بــر هنــر اســامی در ایــن ســرزمین توجــه
شــده اســت .بــر مبنــای ایــن هــدف ،پــس از توضیحاتــی در بــاب
کلیــات ســبکهای گورکانــی و راجســتانی ،دو اثــر از هــر ســبک
گزینــش و مقایســه خواهنــد شــد .نــگارۀ مکتــب راجســتانی ،اثــری
اســت از مجموعــه نقاشــیهای راگامــاال کــه از بهتریــن نمونههــای
نقاشــی راجســتانی محســوب میشــوند و از مکتــب گورکانــی نیــز
نــگارۀ جهانگیرشــاه نشســته بــر ســریر ســاعت شــنی انتخــاب شــده
اســت .ایــن اثــر ،هــم بــه لحــاظ هنــری و هــم از جهــت اجتماعــی و
سیاســی دارای اهمیــت بســزایی اســت.
فرهنگــی ،فضایــی مناســب بــرای درهمتنیــدن اصــول مذاهــب
مختلــف و ایجــاد ادیــان جدیــد ،همچــون ســیک را بــه وجــود آورد.
بــه نظــر میرســد ایــن تلفیــق فرهنگــی و بازتــاب آن در هنــر
نتوانســته اســت نظامــی واحــد بــرای بیــان اصــول زیباییشــناختی و
نمادشــناختی خــود فراهــم آورد .ایــن امــر باعــث همنشــینی عناصــر
متضــا ِد مذاهــب مختلــف در آثــار هنــری هنــد شــده اســت.

روش تحقیق

تحقیقــات گذشــته در ایــن زمینــه ،بیشــتر بــه مباحــث توصیفــی
و تاریخــی پرداختهانــد؛ امــا در ایــن پژوهــش ،بیشــتر ســعی
شــده اســت بــا دیــدگاه تحلیلــی ،بــه مباحــث زیباییشــناختی و
نمادشــناختی پرداختــه شــود .بــه همیــن علــت در ایــن پژوهــش ،از
روش تحلیلــی -توصیفــی اســتفاده شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه
بــا توصیــف ظواهــر و پرداختــن بــه تمامــی جزئیــات تصاویــر مــورد
مطالعــه ،مفاهیــم نمادشــناختی و زیباییشــناختی آنهــا مشــخص
خواهــد شــد.
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 .1مکتب نگارگری راجستانی
پادشــاهان راجپــوت در شــمال هنــد و در دامنــۀ کوههــای هیمالیــا
حکومــت میکردنــد .آنــان ســبک نقاشــی محلــی هندوســتان را ادامه
میدادنــد کــه واقــف بــه جریــان مینیاتورســازی جنــوب و مرکــز هند
بــود .در حقیقــت ،نگارگــری راجســتانی ،تصویرگریهــای کوچکــی
اســت کــه اصــول نقاشــیهای غارهــای آجانتــا را دنبــال میکنــد.
ایــن تشــابه در تصاویــر پیکرههــای ســنگین و توپــر بهکاررفتــه در
هــر دو ســبک دیــده میشــود .امــا برخــاف نقاشــیهای غارهــای
آجانتــا ،ســبک راجپــوت ،ســبکی شــاعرانه و نمایانگــر داســتانهای
عشــقی و خدایــان مختلــف اســت .همیــن امــر نگارههــای راجســتانی
را از تصاویــر غارهــای آجانتــا متمایــز میســازد( 3وزیــری:1373 ،
 .)338 -339ویژگــی اصلــی نگارگــری راجپــوت ،طراحــی خطــی
قــوی و رنگهــای پرمایــه اســت (پاکبــاز .)953 :1385 ،ایــن
نقاشــیها کامــ ً
ا نمادیــن و سرشــار از اســتعارههای شــاعرانهاند؛
چراکــه بــه اعتقــاد هنــدوان ،زندگــی یکپارچــه تمثیــل اســت؛ پــس
هنــر هــم کــه تفســیری از زندگــی محســوب میشــود ،تنهــا از راه
بیــان معانــی عمیــق و پنهــان دارای ارزش و اعتبــار خواهــد بــود.

 . 1.2نگارۀ شری راگا
نــگارۀ «شــری راگا» یکــی از قدیمیتریــن نقاشــیهای راگامــاال،
متعلــق بــه ســال  1605و مکتــب نگارگــری راجســتانی اســت .ایــن
اثــر در مــهوار 7،در روزگار ســخت حمــات پیاپــی مغولهــا شــکل
گرفتــه اســت .در ایــن نقاشــی ،مقــام شــری راگا در قالــب شــاهزادهای
تجســم یافتــه کــه بــر تخــت خــود تکیــه زده اســت و بــه نــوای
موســیقی دو نوازنــده گــوش فــرا میدهــد .ایــن راگا ،بــر اســاس
تقســیمات دوآلیســم 8مذکــر و مؤنــث ،یــک موســیقی مذکــر و مردانه
محســوب میگــردد .تجســمیافتن آن بــه شــکل شــاهزاده نیــز بــر
صحــت ایــن مطلــب مهــر تأییــد میزنــد .هــر تــم از موســیقی راگا
بــا فصلــی خــاص و ســاعتی از روز در ارتبــاط اســت .ایــن تصویــر را بــا
فصــل زمســتان و اواخــر عصــر همزمــان میداننــد کــه حــس عشــق
را در انســان بــر میانگیــزد (تصویــر .)1
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نگارگــری راجپــوت از لحــاظ تاریخــی بــه دو دورۀ متفــاوت
تقســیم میشــود :دورۀ اول از ســدۀ شــانزدهم تــا اوایــل ســدۀ
هفدهــم میــادی و دیگــری از  1630تــا ( 1825پاکبــاز:1385 ،
 .)953موضوعــات متــداول در ایــن ســبک ،شــامل شــخصیتهایی
همچــون «رامــا» قهرمــان حماســۀ کهــن «رامایانــه»« ،کریشــنا»
هشــتمین تجلــی «ویشــنو» در قالــب پیکــری آبــی فــام« ،رادهــا»
معشــوقۀ «کریشــنا» ،سلحشــوران و شــاهزادگان و اشــراف راجپــوت،
تولــد «برهمــا» ،چرخــش دریــای شــیر و نیــروی زاینــدۀ خدایــان
اســت (پاکبــاز)953 -954 :1385 ،؛ ولــی جالبتریــن آثــار نقاشــی
راجســتانی در قرنهــای شــانزدهم و هفدهــم میــادی ،سلســله
مناظــری هســتند کــه بــدون تغییــر بــه نمایــش راگامــاال 4اختصــاص
یافتهانــد (کوماراســوامی.)175 :1382 ،
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 .1. 1راگاماال
«تصاویــری کــه مقامهــای سیوشــشگانه و گاه بیشــتر موســیقی
هنــدی را در ارتبــاط بــا فصــل ،مــاه ،روز و ســاعت مینمایاننــد،
راگامــاال نــام دارنــد» (پاکبــاز .)954 :1385 ،راگامــاال ،در ســدههای
شــانزدهم تــا هجدهــم میــادی ،در دربــار والیــان دکــن و راجســتان
متــداول بــوده اســت (پاکبــاز .)245 :1385 ،در ایــن نقاشــیها،
رنگهــا بــه تبعیــت از احساســات خــوش و ســبک یــا حــاالت غمبــار
و ســنگین موســیقی انتخــاب شــدهاند .ترکیببنــدی مقامهــای
مشــخص ایــن موســیقی همــواره یکســان اســت .بهطــور مثــال،
مقــام بهــای راوی 5،همیشــه بــا گروهــی از زنــان در حــال نیایــش در
معبــد شــیوا نشــان داده شــده اســت (کوماروســوآمی.)175 :1382 ،
رنگهــا نیــز در نقاشــیهای راگامــاال دارای جنبههــای نمادیــن
هســتند و حتــی از آنهــا بــرای بیــان برخــی نتهــا نیــز اســتفاده
میشــود (کریــون.)250 :1388 ،

 .2مکتب نگارگری گورگانی
اکبرشــاه ،اولیــن پادشــاه تــراز اول گورکانیــان  1556-تــا 1605
میــادی  -بــود .نقاشــی مغولــی در واقــع آینــۀ سیاسـتهای تلفیــق
فرهنگــی او بــه شــمار میآیــد .ایــن ســبک از نگارگــری ،شــروعی
ســاده داشــت و پــس از آمیختــن بــا ســبک ســرزندۀ راجســتانی،
بــه ســبب تمایــل بــه وحــدت ایدئولوژیکــی و فرهنگــی در تمــام
قلمــرو گورکانیــان ،شــگردهای طبیعتپــردازی اروپایــی را نیــز
پذیرفــت و بــه ســمت فرنگیســازی پیــش رفــت .آخریــن مرحلــۀ
تحــوالت در نگارگــری دوران اکبرشــاه دارای ویژگیهایــی بــود کــه
تقریبــاً تــا پایــان دوران گورکانــی پایــدار مانــد .شــامل هالههــای
طالیــی ،فرشــتههای مقــرب بــاالی ســر امپراتــور ،ســایهانداختن
روی چهرههــا ،قائلشــدن بــه جــو و فضــا در مناظــر و اســتفادۀ
بیشــتر و صحیحتــر از دورنمــا (کریــون .)228 :1388 ،نقاشــان
دربــار گورکانــی ،صحنههــای دربــاری معاصــر را بــه شــیوۀ نمایشــی،

52
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره  ،20شماره  ،4زمستان1394

عینــی و التقاطــی تصویــر میکردند(9پاکبــاز .)953 :1385 ،بهطــور
خالصــه ،ویژگیهــای اساســی نقاشــی مغولــی را میتــوان چنیــن
دســتهبندی کــرد :گویایــی ،واقعگرایانــه بــودن و رعایــت اصــول
صورتگــری فــردی.
 . 1.2نگارۀ جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی
نــگارۀ «جهانگیرشــاه بــر ســریر ســاعت شــنی» ،از جهــات بســیاری
نوعــی اثــر هنــری ویــژه محســوب میگــردد .بیچیتــر 10نقــاش
هنرمنــد ایــن نــگاره ،در اثــر خــود بــه شــرح حــوادث سیاســی
و اجتماعــی ،حتــی شــمارش معکــوس بــرای ســرنگونی حکومــت
گورکانــی پرداختــه اســت؛ چیــزی کــه شــاید هرگــز در آثــار هنــری
غــرب نیــز عرضــه نشــده باشــد .ســایهپردازیهای خامدســتانه و
تلفیــق پرســپکتیو غلــط بــا ســطوح تخــت دوبعــدی ،در ایــن اثــر
همنشــینی ،زیبایــی بــه وجــود آورده اســت .شــباهت چهــره کــه از
ویژگیهــای اصلــی آثــار دوران جهانگیرشــاه اســت نیــز در ایــن اثــر
کامـ ً
ا مشــهود اســت .ترکیــب اولیــۀ اثــر فاقــد محــور تقــارن مرکــزی
اســت ،جهانگیرشــاه و تخــت دوســوم و ســایر افــراد یکســوم تصویــر
را در بــر میگیرنــد .بــا ایــن حــال ،تصویــر جهانگیرشــاه ،بهتنهایــی
دارای محــور تقــارن دقیقــی اســت .فــرش پرزینــت در نیمــۀ پاییــن
تصویــر کــه در تضــاد کامــل بــا فضــای ســادۀ دیــوار قــرار گرفتــه
اســت نیــز تأثیــر هنــر ایــران عصــر صفــوی را نمایــان میســازد
(تصویــر .)2
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 .3تحلیــل تطبیقــی دو نــگارۀ شــری راگا و جهانگیرشــاه از
نــگاه زیباییشــناختی
 . 1. 3نگارۀ شری راگا
هــر دو نــگارۀ شــری راگا و جهانگیرشــاه بــر ســریر ســاعت شــنی،
بــا رنگهــای روشــنتاب در پوشــش شــخصیتها و رنگهــای
پرمایــه و تیرهتــر در زمینــۀ اثــر شــکل گرفتهانــد .امــا اگــر ایــن
نکتــه مدنظــر قــرار گیــرد کــه «واژۀ راگا از مصــدر رانــج 11کــه بــه
معنــی رنگکــردن بــا قرمــز اســت ،مشــتق میشــود» (مســعودیه،
 ،)70 :1383ایــن تصــور کــه کیفیــت رنگهــا در آثــار مذکــور،
دارای ارزش نمادیــن بســزایی اســت ،چنــدان دور از ذهــن نیســت.
بــر اســاس نتایــج تحقیقــات ،شــری راگا نوعــی موســیقی مردانــه
اســت .عناصــری همچــون تقســیمات هندســی موجــود در تصویــر،
خصوص ـاً مربــع مرکــزی ،تأکیــدی مضاعــف بــر ایــن مطلــب اســت.
رنــگ ســرخ نیــز نــوای اصلــی موســیقی راگا را متجلــی میســازد.
از رنــگ قرمــز در مــواردی اســتفاده میشــود کــه بــه آگاهکــردن
افــراد و توج ـه آنهــا بــه مســئلهای خــاص نیــاز دارد؛ ماننــد آنچــه
امــروزه در عالئــم راهنماییورانندگــی دیــده میشــود .ایــن رنــگ،
نمــاد نیــروی حیــات ،اصــرار بــرای بهدسـتآوردن نتیجــه و رســیدن
بــه کامیابــی و موفقیــت اســت .تقریبـاً میتــوان تمــام ایــن معانــی را
در کســب افتخــار و غــرور مســتتر دانســت کــه مفهــوم اصلــی کلمــۀ
«شــری» اســت.
ایــن رنــگ در تطابــق بــا خــط ،گویــای خــط قطــری و در تطابــق
بــا شــکل ،گویــای مربــع اســت .در فرهنــگ هندو ،رنگ ســرخ شــامل
تمــام اشــکال حیــات میشــود؛ چراکــه قرمــز رنــگ زندگــی اســت
و دوام عشــق و دوســتی از آن اســتنباط میگــردد .هنرمنــد بــرای
ایجــاد تعــادل و آرامکــردن نیــروی ســرکش رنــگ قرمــز ،از رنــگ
ســبز-آبی تیــره در کادرهــای مســتطیل افقــی اســتفاده کــرده اســت.
ایــن رنــگ ،نمــادی از آرامــش اســت و تیرگــی و عمــق آن میتوانــد
انســان را بــه ســکوت وا دارد .از ایــن رو ،احتمــاالً مبیــن ســکوت و
توجــه حاضــران بــه نــوای موســیقی اســت و از آنجــا کــه ســکوت،
باعــث بــه گــوش رســیدن نــوای ســاز میشــود و آن را جلوهگــر
میســازد ،پــس رنــگ ســبز -آبــی نیــز ســبب درخشــندگی بیشــتر
رنــگ ســرخ خواهــد شــد.
رنگهــای ترکیبــی در تفســیر معنایــی ،خصوصیــات هــر
دو رنــگ پایــه را خواهنــد داشــت .از ایــن جهــت ،رنــگ صورتــی
روشــن بهکاررفتــه در نــگاره کــه از ترکیــب ســفید و قرمــز حاصــل
میشــود ،عــاوه بــر داشــتن خصوصیــات تعدیلشــدۀ رنــگ قرمــز،
نشــانی از خلــوص ،آرامــش و پاکــی را بــا خــود بــه همــراه دارد.
همچنیــن افــزودن ســفید ،بــه رنگهــا شــادی و نشــاط میبخشــد
(گوهریــان .)39 :1377 ،در اینجــا رنــگ صورتــی ،احتمــاالً میتوانــد
نشــانگر لــذت و آرامشــی باشــد کــه بــر اثــر نــوای موســیقی در فضــا
ایجــاد شــده اســت .رنــگ ســفید بهتنهایــی احساســی از ســکوت
را بــه همــراه دارد کــه همهچیــز در آن محــو میشــود؛ مشــابه
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بعضــی توقفهــای کوتــاه در موســیقی ،کــه نشــانۀ پایــان جمل ـهای
از آهنــگ اســت (گوهریــان .)38 :1377 ،ایــن ســکوت دلانگیــز را
در خطــوط ســفید و باریــک نــگارۀ شــری راگا میتــوان مشــاهده
کــرد 12.یکــی دیگــر از رنگهــای بهکاررفتــه در ایــن نــگاره ،رنــگ
طالیــی اســت .رنــگ طــا در نقاشــی راگامــاال و بــه طــور کلــی
در نگارگــری راجســتانی ،عنصــری خارجــی و وارداتــی محســوب
میشــود (کوماراســوآمی .)177 :1382 ،احتمــال مــیرود ایــن
واردات ،توســط ایرانیــان بهخصــوص آثــار تولیدشــده در شــیراز
صــورت گرفتــه باشــد؛ چراکــه تأثیــر مکتــب شــیراز ،در رنــگ و
شــکل ایــن اثــر تــا حــدودی قابــل مشــاهده اســت.
بــر اســاس باورهــای هندوییســم« ،همهچیــز از موســیقی آغــاز
میشــود؛ مطابــق آنچــه در متــون هندویــی آمــده اســت ،همهچیــز
بــا طبلــی کــه شــیوا مینــوازد ،آغــاز میشــود» (ریختهگــران،
 .)40 :1385پــس از آغــاز خلقــت بــا نــوای طبــل شــیوا ،باقــی
هســتی بــا رقــص او خلــق میشــود کــه گاه آن را «رقــص تکوینــی»
نیــز مینامنــد .خلقــت ،نمایــی از رقــص شیواســت کــه اثــر آن در
جایجــای جهــان قابــل مشــاهده اســت« .صــورت شــیوا در همهجــا
هســت ،عظمــت و کبریایــی او همهجــا را فراگرفتــه اســت .همهجــا
عرصــۀ رقــص اوســت ،شــیوا در همهچیــز اســت و بــر همهچیــز
محیــط اســت .در همهجــا رقــص مــوزون شــیوا متجلــی اســت .بــا
فیــض و عنایــات ازلــی خــود ایــن پنــج فعــل را برپــا م ـیدارد ،بــا
آب و بــاد و خــاک و آتــش و اثیــر میرقصــد ...بنابرایــن ،در نقاشــی،
معمــاری و در هــر اثــر هنــری ،ایــن رقــص کیهانــی ،ایــن بــازی حیات
و درهمشــدن قــوا یــا بــه تعبیــر دیگــر ،ایــن رقــص بــاد ،خــاک ،آب
و آتــش در ظهــور آیــد» (ریختهگــران .)53 :1385 ،ایــن رقــص
زیبــا ،در نــگارۀ شــری راگا نیــز بــه شــکل دو ریتــم پیچــان دیــده
میشــود کــه از حــدود محــور تقــارن تصویــر آغــاز میشــود و بــه
همانجــا نیــز ختــم میگــردد .ایــن رونــد کــه تقریبــاً بــه شــکل
متقــارن در هــر نیمــه از تصویــر تکــرار شــده اســت ،بــا قــوس و
پیچهــای آهنگیــن میتوانــد بــه حرکتــی شــبیه بــه رقــص تعبیــر
گــردد .نیروهــای بصــری باالرونــدۀ گنبــد و دو منــارۀ کنــار آن را نیــز
میتــوان بهعنــوان ارتباطدهنــدۀ ایــن ریتــم مــوزون بــا نیروهــای
آســمانی در نظــر گرفــت (تصویــر .)3

تصویر  .3ریتم و جهت نیروهای بصری
در نگارۀ شری راگا

 . 2. 3نگارۀ جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی
در بیــان دیــدگاه اســام دربــارۀ رنگهــا بایــد گفــت «گنــاه رنگــی،
ســرخ دارد» (گوهریــان .)21 :1377 ،در قــرآن نیــز بــرای توصیــف
گنهــکاران و ســزای اعمــال ناپســند آنــان در روز رســتاخیز از رنــگ
ســرخ ،آتــش و گرمــا یــاد شــده اســت (گوهریــان .)21 :1377 ،رنــگ
ســرخ از جهــت دیــداری ،بــا آبــی فیــروزهای یــا ســبز -آبــی در تضــاد
اســت .ایــن رنــگ ،بــه مفهــوم اهریمنــی ،در تضــاد بــا ســفید یــا
طالیــی خیرهکننــده ،بــا معنــای جبروتــی نیــز تفســیر شــده اســت.
رنــگ ســرخ در مفهــوم شــهادت و خــون شــهدا نیــز بــه کار
م ـیرود؛ امــا احتمــاالً هنرمنــدان اســامی کمتــر بــا ایــن نظــر بــه
آن نگریســتهاند .رنــگ قالــب در نــگارۀ جهانگیرشــاه ،رنگهــای آبــی
و فیــروزهای روشــن اســت کــه جــزء دســتۀ رنگهــای ســرد قــرار
میگیرنــد .در مثالهــای قرآنــی ،رنگهــای ســرد بــرای بهشــتیان و
محیــط بهشــت توصیــف شــده اســت (گوهریــان .)50 :1377 ،نگارگر
نیــز احتمــاالً بــر همیــن اســاس ،بــرای نمایــش فضایــی فرازمانــی و
فرامکانــی از ایــن رنگبنــدی بهــره بــرده اســت .رنــگ طالیــی نیــز
در ایــن اثــر جلــوۀ بســیاری دارد .ایــن رنــگ در نگارگــری بــا عنــوان
اوج شــوکت و عظمــت الهــی و درخشــانترین و زیباتریــن رنــگ
تفســیر شــده اســت (شــاهوردی.)165 :1384 ،
قرارگرفتــن ایــن رنــگ در فــرم دایــره بهعنــوان نمــاد بینهایــت،
جهــان هســتی و آســمانیترین فــرم هندســی ،بــر فــراز طــرح
مربعشــکل ســریر ســاعت شــنی کــه بــه نمــادی از زمیــن تعبیــر
میگــردد ،جهانگیرشــاه را پادشــاه آســمان و زمیــن توصیــف
میکنــد .چنیــن تعبیرهایــی را میتــوان بهعنــوان کبــر و غــرور
پادشــاهان و تمایــل آنهــا بــه برتریجویــی تفســیر کــرد .امــا شــکل
اصلــی تخــت پادشــاه ،یعنــی ســاعت شــنی ،ایــن تمایــل را باطــل
میســازد؛ چراکــه دوام ایــن قــدرت و شــوکت را رو بــه پایــان نشــان
میدهــد .ایــن دوگانگــی و همنشــینی عناصــر متضــاد را میتــوان
در تمامــی وجــوه نــگاره دیــد و بررســی کــرد .اصلیتریــن صــورت
همنشــینی عناصــر متضــاد را میتــوان در اصــل ترکیببنــدی
اثــر یافــت .بــه ایــن صــورت کــه خــو ِد نــگارۀ جهانگیرشــاه و تخــت
پادشــاهیاش ،تصویــری بــا ترکیببنــدی کامــل را تشــکیل میدهــد
کــه بقیــۀ اشــخاص بــه آن اضافــه شــدهاند (تصویــر .)4
در نــگارۀ مذکــور میتــوان فرمهــای قالــب مربــع و مســتطیل را
مشــاهده کــرد کــه بیانــی مردانــه و متناســب بــا موضــوع اثــر دارنــد.
پیکــره و ســریر جهانگیرشــاه نیــز میتوانــد در کادری مســتطیل
عمــودی قــرار گیــرد کــه نشــان از عظمــت و اســتواری دارد .در
تصویــر پادشــاه نمیتــوان اثــری از نظــم متقــارن و رقصــان نــگارۀ
شــری راگا یافــت .نیروهــای بصــری در ایــن اثــر بــا وجــود پراکندگــی
و عــدم انســجام ،در مقایســه بــا تصویــر قبــل ،همگــی بــه یــک چیــز
و یــک جهــت اشــاره دارنــد و آن هــم کتابــی اســت کــه پادشــاه
بــه پیشــوای مذهبــی تقدیــم میکنــد .بــا توجــه بــه آنکــه معجــزۀ
پیامبــر اکــرم(ص) ،کتــاب آســمانی او اســت ،ایــن تأکیــد میتوانــد
بیانگــر تأثیــرات عمیــق باورهــای اســامی بــر نــگاره و پدیدآورنــدگان
آن باشــد (تصویــر  5و جــدول .)1
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تصویر  .4جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی ،بهتنهایی
تصویری کامل است

تصویر  .5نیروهای بصری بهکاررفته در نگارۀ
جهانگیر شاه

جدول  .1تحلیل تطبیقی دو نگارۀ شری راگا و جهانگیرشاه از نگاه زیباییشناختی

 .4تحلیــل تطبیقــی دو نــگارۀ شــری راگا و جهانگیرشــاه از
نــگاه نمادشــناختی
 . 1 . 4نگارۀ شری راگا
در نــگارۀ شــری راگا ،هیــچ شــخصیتپردازی صــورت نگرفتــه اســت؛
چنانکــه اگــر صــورت یکــی از افــراد را بــا چهــرۀ شــاهزاده عــوض
کنیــم ،هیــچ کموکاســت یــا ایــرادی در اثــر ایجــاد نمیشــود .در
واقــع ایــن تصویــر ،نــه نمایانگــر شــخص و اتفاقــی خــاص ،بلکــه
تصویــری عــام از هرکــس اســت کــه بــه موســیقی ســنتی هنــدی
گــوش فــرا میدهــد؛ چراکــه هنرمنــد هنــدو ،هرگــز زنــی خــاص،

درختــی خــاص یــا منظــرهای خــاص را ترســیم نمیکنــد و
همهچیــز در اثــر او تمثیلــی از تمــام حقیقــت اســت .تنهــا وجــه
تمایــز اشــخاص در نــگارۀ شــری راگا ،در ابــزار و آالت همراهشــان و
موقعیــت اســتقرار آنهــا در تصویــر اســت .در بســیاری از آثــار هنــری
هنــدو میتــوان پرســپکتیو مقامــی 13را مشــاهده کــرد .امــا در نــگارۀ
حاضــر بــه راجــه ،نوازنــده و خدمــه بــه یــک انــدازه ارزش داده شــده
اســت .خدمتــکاری کــه در انتهــای ســمت چــپ تصویــر قــرار دارد ،بــا
درنظرگرفتــن اصــول آناتومــی ،از ســایر افــراد کوتاهتــر اســت؛ ولــی
تقســیم فضــای تصویــر بــه چهــار بخــش مســاوی ،بــه او نیــز فضایــی
برابــر بــا شــاهزاده اختصــاص میدهــد (تصویــر .)6
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تصویر  .6تقسیم فضایی اشخاص در نگارۀ شری راگا
بدون پرسپکتیو مقامی

نگارگــر راجپــوت ،هیــچ تالشــی بــرای نمایــش مهاراجــه
بهصــورت خــاص نکــرده اســت .تنهــا مشــابهت ایــن شــاهزاده و
تصویــر جهانگیرشــاه در رنــگ طالیــی اســت کــه اطــراف سرشــان
قــرار گرفتــه اســت؛ یکــی بهواســطۀ هالــۀ عظیــم دور ســر و دیگــری
بهواســطۀ تکیــهگاه تخــت ســلطنت کــه شــبیه بــه شــعلههای
آتــش بــه نظــر میرســد .ایرانیــان و هندویــان آریایینــژاد در
دورههــای باســتان ،همــواره در پرستشــگاههای خــود ،آتــش را
گرامــی میداشــتند و بــه گواهــی وداهــا ،ســرودهای آتــش بــر زبــان
آنهــا رانــده میشــده اســت .آتــش در نظــر آنــان ،بنیــاد و اســاس
هســتی بــه شــمار میآمــد .همچنیــن بــر ایــن بــاور بودنــد کــه میــان
آتــش و روح نیــاکان ،ارتبــاط نزدیکــی وجــود دارد (واحــد دوســت،
 .)177 :1384ایــن نکتــه میتوانــد در ارتبــاط بــا اصــل تناســخ نیــز
تفســیر شــود .اگــر بپذیریــم نمــاد آتــش در ایــن تصویــر بــا چنــان
اعتقاداتــی در ارتبــاط اســت ،پــس شــاهزادهای بــا صفــات دالوری و
شــجاعت ،در اصــل تناســخ ارواح بــه درجـهای رســیده اســت کــه بــا
روح پــاک نیــاکان در ارتبــاط بــوده و میتــوان ایــن احتمــال را در
نظــر گرفــت کــه تصویــر شــاهزاده در ایــن نــگاره ،تصویــری از انســان
کامــل را مجســم مینمایــد .شــیوۀ خــاص نشســتن او نیــز بــه روش
موســوم بــه یــوگا ،شــباهتهایی بــا بــودای نشســته بــر گل نیلوفــر
و ســاکیامونی 14دارد.
مضمــون در نــگارۀ شــری راگا شــدیدا ً نمادیــن اســت ،امــا تصویر،
انتظــار مــا را از چنیــن مفهومــی بــرآورده نمیســازد .هیچیــک از
عناصــر نــگاره ،ســرنخ واضحــی در راســتای مفهــوم باطنــی آن ،بــه
تماشــگر ناآشــنا بــا فرهنــگ موســیقایی هنــد ارائــه نمیدهــد .شــاید
علــت آن باشــد کــه ایــن نــگاره نــه بــرای مــردم عــادی ،بلکــه بــرای
افــرادی آگاه و اهــل فــن تصویــر شــده اســت کــه ناگفتــه بــه رمــوز
نهفتــۀ آن واقــف بودهانــد .از ایــن رو ،نگارگــر لزومــی بــر زیادهگویــی
ندانســته اســت.

 .2. 4نگارۀ جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی
در تابلــوی جهانگیرشــاه ،هــر فــرد دارای شــخصیتی حقیقــی اســت.
ایــن افــراد عبارتانــد از :پیــر یــا پیشــوای مذهبــی ،پادشــاه عثمانــی،
جیمــز اول و بیچیتــر ،نقــاش اثــر .جهانگیرشــاه بیــش از پــدرش بــه
مذهــب پایبنــد بــود؛ امــا سیاس ـتهای غلــط او در همیــن زمینــه،
نارضایتیهــای بســیاری ایجــاد کــرد .بــه نظــر میرســد دو فرشــتۀ
بــاالی تصویــر نیــز بــه همیــن دلیــل از پادشــاه روی برگرداندهانــد.
احتمــاالً علــت تصویرشــدن پیشــوای مذهبــی نیــز بــه همیــن مطلــب
ارتبــاط دارد .پایینتــر از تصویــر پیــر ،ســلطان عثمانــی نشــان داده
شــده اســت کــه توســط تیمــور لنــگ ،جــد جهانگیرشــاه ،مغلــوب
شــده بــود .تصویرکــردن دشــمن مغلوبشــده در ایــن نــگاره ،از
اولیــن نشــانههای تمایــل گورکانیــان بــرای بازگشــت بــه گذشــتۀ
پرافتخــار اســت .پــس از پادشــاه عثمانــی ،تصویــر جیمــز اول پادشــاه
انگلســتان نقــش شــده اســت کــه میتوانــد یــادآور اولیــن جرقههــای
نفــوذ اســتعمار انگلیــس در هنــد باشــد .پایینتــر از همــه ،تصویــر
مــردی کشــیده شــده اســت کــه احتمــاالً خــود بیچیتــر ،خالــق اثــر
اســت (کریــون.)230 :1388 ،
آیــا شــباهت چهــرۀ ایــن شــخص بــا تصاویــر نقششــده در
نگارههــای راجپــوت اتفاقــی اســت؟ یــا میتــوان آن را کنایــهای
بــه مشــکالت دربــار بــا راجههــای هنــدو در نظــر آورد؟ همچنــان
کــه هریــک از حاضــران در صحنــه را میتــوان دلیلــی بــر ضعــف
امپراتــوری مغــوالن هنــد دانســت .در ایــن زمــان ،پادشــاه عثمانــی،
مجــد و شــوکت دیگــری بــه دســت آورده اســت .اســتعمار انگلیــس
گریبانگیــر هندوســتان شــده و از حــدود ســال  ،1605یعنــی زمــان
بــر تخــت نشســتن جهانگیرشــاه ،منازعــات میــان گورکانیــان و
همســایگان هنــدو آغــاز شــده بــود .در کنــار آنهمــه نمادگرایــی در
بــه تصویــر کشــیدن شــاه و ســریر ســاعت شــنی ،شــاید مســاعدتر آن
باشــد کــه هریــک از حضــار را عاملــی بــر فروریختــن شـنها و شــروع
شــمارش معکــوس بــرای مغــوالن هنــد بدانیــم .دو فرشــتۀ پاییــن
تخــت در تالشانــد بــا نوشــتن جملــۀ «شاهنشــاها ،عمــرت هــزاران
ســال دراز بــاد» بــر آبگینــه ،بــا تأثیــر حرکــت روان ش ـنها مقابلــه
کننــد؛ اگرچــه ایــن عمــل نیــز ســودی نخواهــد داشــت (کریــون،
 .)230-232 :1388علــت فضــای پرفشــار میــان چهــار شــخصیت
مقابــل جهانگیرشــاه ،احتمــاالً صفآرایــی آنــان در برابــر مغــوالن
هنــد و فضــای ســنگین سیاســی میــان طرفیــن اســت .اینطــور
پیــدا اســت کــه هنرمنــد بــرای تحقیرکــردن دشــمنان ،آنــان را بــه
شــکل وصلـهای ناجــور بــر طــرح خــود ،نامتناســب ،حقیــر و بــر هــم
ســوار شــده نشــان داده اســت.
در تصویــر جهانگیرشــاه ،هیچکــس مهمتــر از شــخص ســلطان
نیســت .عوامــل زیــادی ازجملــه فرشــتگان ،تخــت خیالانگیــز،
هالــۀ مقــدس و حتــی کتابــی کــه شــاه بــه پیشــوای مذهبــی
تقدیــم میکنــد ،ســعی بــر نشــاندادن مقــام واالی ســلطان دارنــد.
پشــت ســر او ،هال ـهای بــزرگ از مــاه و خورشــید قــرار گرفتــه کــه
انــدازۀ بــزرگ آن ،یــادآور هالــۀ نورانــی بــزرگ ســاکیامونی اســت
(تصویــر  .)7شــاید ایــن درخشــش ملکوتــی بــا نــام شــاه ،نورالدیــن،
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نیــز ارتبــاط داشــته باشــد .جنبههــای نمادیــن ایــن هالــۀ نورانــی
بســیار فراتــر از اینهــا اســت .اقــوام هندوایرانــی پیــش از جداشــدن
از هــم ،بــه ایــزدان مشــترکی معتقــد بودنــد .یکــی از آنهــا
«میتــرا -ورونــا» اســت .ایــن ایزدمظهــر روشــنایی و نظــم در جهــان
محســوب میگــردد .خورشــید و مــاه نیــز از عناصــر مــورد احتــرام
خدایــان مــاه
در آیینهــای پرســتش میترا-ورونــا هســتند .نمــاد
ِ
و خورشــید ،از مراســم قربانیکــردن گاو تــا اســطورۀ تولــد مهــر
در میترائیســم حضــور دارنــد .همــواره آنکــس کــه بــا مشــعلی
افروختــه در کنــار مهــر مشــاهده میشــود ،نمــاد طلــوع خورشــید
و آنکــس کــه بــا مشــعلی فروهشــته دیــده میشــود ،نمــاد غــروب
خورشــید اســت (جعفــری قریهعلــی .)99 :1386 ،ایــن عناصــر
بــا نفــوذ در هنــر و فرهنــگ هندوبودایــی ،بــه هنــر اســامی هنــد
نیــز وارد شــدند .دایــرۀ خورشــیدی دور ســر جهانگیرشــاه بــه ماهــی
باریــک و ســفیدرنگ در پاییــن ختــم میشــود کــه احتمــاالً نمــادی
از پایــان را بــه همــراه دارد .هــال باریــک مــاه در حــال غروبکــردن
و ناپدیدشــدن اســت؛ در حالــی کــه خورشــید فــروزان ،همچنــان
نورافشــانی میکنــد .شــاید در ایــن تناقــض ،امیــدی بــرای زایــش و
تولــد دوبــارۀ دولــت گورکانیــان نهفتــه باشــد؛ بســان ققنوســی کــه
از خاکســتر خــود زاده میشــود .چنیــن تضــادی ،نمــادی بــارز از
دوگانگــی در نــگارۀ جهانگیرشــاه بــر ســریر ســاعت شــنی محســوب
میشــود.
عنصــر دیگــری کــه بــر نشــانههای آییــن مهرپرســتی در نــگارۀ
جهانگیرشــاه داللــت دارد ،الهــه یــا خــدای شیرســر بــا بــدن انســان

اســت .ایــن الهــه ،پلکانــی را بــرای جلــوس شــاه بــر تخــت بــاالی ســر
خــود نــگاه داشــته .ایــن گونــۀ اسطورهشــناختی ،محــدود بــه آییــن
میترایــی اســت و نظایــر دقیــق آن حتــی در مصــر کهــن نیــز یافــت
نمیشــود .ایــن نمــاد کــه از آییــن مهرپرســتی در غــرب گرفتــه
شــده ،تأثیــر نمادیــن هنــر غــرب را در نــگاره بــه اثبــات میرســاند.
ایــن الهــه نیــز دارای جنبـهای دوگانــه و متناقــض اســت .آن را پــدر
مشــترک اصــول خوبــی و بــدی یکســان میدانســتند .در واقــع،
خــدای شــیر ســر نمــادی اســت از اعتــای سلســلهمراتب الهــی و
اصــل اشــیا (فــن گال.)12 :1376 ،
بهرغــم موضــوع نســبتاً عــادی در نــگارۀ جهانگیرشــاه ،در واقــع
دنیایــی پررمــز و راز ،متشــکل از عناصــر نمادیــن در مقابــل بیننــده
گســترده میشــود .تمامــی عناصــر بهکاررفتــه در آن ،ســعی در
توصیــف شــرایط روزگار خــود دارنــد .میتــوان گفــت نــگارۀ
جهانگیرشــاه بــه نســبت شــری راگا ،از عناصــر نمادیــن واضحتــری
برخــوردار اســت .بیننــده بــرای پیبــردن بــه مفهــوم اصلــی در نــگارۀ
شــری راگا مجبــور اســت بــه تفســیر معنایــی عناصــر ســادۀ بصــری
بــا دیــدگاه زیباییشــناختی بپــردازد .ایــن در حالــی اســت کــه در
تصویــر جهانگیرشــاه ،تفســیر نمادشــناختی ،راهــکار مؤثرتــری اســت.
در کل ،هــر دو نــگاره نمایانگــر تأثیــرات مذهــب ســیک در تلفیــق
آموزههــای اســامی و هنــدو هســتند .اصلیتریــن عامــل در بیــان
ایــن مطلــب ،کاربــرد پرســپکتیو مقامــی در نــگارهای اســامی و
برابــری شــخصیتها در فرهنگــی اســت کــه نظــام طبقاتــی شــدیدی
بــه نــام کاســت بــر آن حکمفرمــا اســت (جدولهــای  2و .)3
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نتیجه

گرایــش پادشــاهان گورکانــی بــه تلفیــق فرهنگهــا و اعتقادهــا،
ســبب ایجــاد فضایــی بــاز بــرای تأثیرپذیــری ســبکهای مختلــف
از یکدیگــر شــد .البتــه ایــن تأثیــرات بهصــورت کلــی یکپارچــه
بــروز نکــرد؛ چراکــه در آثــار نگارگــری راجســتانی و گورکانــی
چنددســتگی دیــده میشــود ،چنانکــه همزمــان بــا خلــق تصویــر
شــری راگا ،در مکتــب راجســتانی آثــار دیگــری نیــز خلــق میشــود
کــه دقیقـاً در مقابــل آن و همراســتا بــا آثــار گورکانــی اســت و تمــام
تفاوتهــا میــان ایــن دو مکتــب را زیــر پــا میگــذارد .در ایــن راســتا
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه هجــوم تأثیــرات متفــاوت و همزمــان
بــر هنرمنــدان ســبب شــد هنرمنــد نتوانــد بــه ســبکی مشــخص بــا
خصوصیــات ثابــت دســت یابــد .همیــن نداشــتن یکپارچگــی باعــث
میشــود در مکتبــی ماننــد مکتــب گورکانــی کــه مشــخصۀ بــارز آن
طبیعتپــردازی و واقعگرایــی اســت ،اثــری همچــون جهانگیرشــاه
بــر ســریر ســاعت شــنی بــه وجــود آیــد کــه سرتاســر نمادگرایــی و
رمزپردازی اســت.
اصــول بنیادیــن مذاهــب هندوییســم و اســام نیــز در نگارههــا
جابهجــا شــدهاند .زمانــی کــه جــا دارد بــا حفــظ اصــول برابــری
و بــرادری اســامی ،افــراد در جایگاهــی یکســان قــرار گیرنــد،
برتریجویــی جهانگیرشــاه همهچیــز را وارونــه میکنــد و در جایــی

کــه بــر پایــۀ نظامهــای طبقاتــی همچــون کاســت ،بایــد ارزش و
قــدر شــاهزاده بهمراتــب بیشــتر باشــد ،همهچیــز میــان افــراد بــه
تســاوی نســبی تقســیم میشــود .اینگونــه جابهجاییهــای
اعتقــادی را احتمــاالً بایــد در رابطــه بــا دیــن نوپــای ســیک و تمایــل
آن بــرای تلفیــق اصــول اســامی و هنــدو دانســت کــه ظاهــرا ً بــر
هنــر نیــز تأثیــر بســزایی داشــته اســت .در ایــن آثــار ،نشــانههایی
از باورهــا و ادیــان باســتانی هنــد نیــز مشــاهده میشــود .نــگارۀ
شــری راگا بــا وفــاداری بــه ســنتهای کهــن هنــد و آییــن هنــدو
ریش ـههای باســتانی همیــن مذهــب را بــاز مینمایــد؛ در حالــی کــه
نــگارۀ جهانگیرشــاه بــه ریشـههای آریایــی هندوایرانــی وفــادار اســت
و برخــی از نشــانههای ایــن ادیــان را در بــر دارد.
درخصــوص دو نــگاره بایــد گفــت از آنجــا کــه بیتناســبی نــگارۀ
جهانگیرشــاه ،در راســتای رســیدن بــه هدفــی دیگــر بــوده اســت،
نمیتوانــد دلیلــی بــر ناتوانــی نقــاش و ضعــف نــگاره محســوب شــود.
نــگارۀ شــری راگا نیــز از نــگاه نمادشــناختی ،عناصــر کمتــری بــرای
مطالعــه ارائــه میدهــد؛ امــا معنــای درونــی خــود را در عواملــی
ســادهتر همچــون رنــگ ،ریتــم و ترکیببنــدی پنهــان ســاخته
اســت کــه بــا نگاهــی جســتوجوگر از منظــر زیباییشــناختی
میتــوان آن را تشــخیص داد.
بهــزاد مایــه میگرفــت (پاکبــاز.)557 :1385 ،

پینوشتها

 .1گروههــای برتــر شــامل اشــراف و کاهنــان و ...و افــراد فرودســت شــامل رعایــا،
زنــان و کــودکان اســت (غالمــی.)20 :1387 ،
 .2دارمــا را میتــوان بــه دیــن ،قانــون ،تکلیــف ،عدالــت و بســیاری مفاهیــم دیگــر
ترجمــه کــرد؛ امــا در واقــع شــامل همــه ایــن مفاهیــم میگــردد .دارمــا بهعنــوان تکلیــف،
وظیفــۀ فــرد اســت کــه در هــر شــرایطی بــه نحــوی عمــل کنــد کــه عدالــت تحقــق یابــد؛
یعنــی بــه شــکلی مقتضــی و مناســب عمــل کنــد (غالمــی.)6 :1387 ،
 .3موضــوع نقاشــیهای غــار آجانتــا ،زندگــی بــودا و تعلیمــات او بــوده اســت
(وزیــری.)338 -339 :1373 ،
 .4راگاهــا و راگینــی ســبک موســیقی ســنتی هنــد ،بــه معنــای چیــزی اســت کــه
رنــگ میبخشــد و ذهــن را بــا احســاس ،تمنــا و هیجــان پــر میکنــد (کریــون:1388 ،
 .)250مفهــوم راگا در مآخــذ قدیــم هنــد تحــت ســه ویژگــی مشــخص میگــردد:
ترکیب صوتی و تأثیرگذاری یا انعکاس آن بر حس موسیقایی شنونده؛
استفاده از فیگورهای مشخص ملودی؛
قابلیــت یــا امــکان شادیبخشــیدن بــه روح انســان .ایــن مــورد را میتــوان
نزدیکتریــن مفهــوم بــه اصــول بنیــادی آییــن هنــدو دانســت کــه همــان ســعات و
رهاییبخشــی بــه روح آدمــی اســت (مســعودیه.)70 :1383 ،
5. Bhairavi.

 .6شری به معنای افتخار و راگا نوعی موسیقی است (مسعودیه.)75 :1383 ،
7. Mewar.
 .8سمبلیســم ســازها و موســیقی در درجــۀ اول بنــا بــر دوآلیســم مذکــر و مؤنــث
مشــخص میشــود؛ مثــ ً
ا ترومپتســازی مذکــر اســت (مســعودیه.)36 :1383 ،
 . 9میرســیدعلی و عبدالصمــد ،نگارگــران ایرانــی کــه در عصــر صفویــه بــه علــت
بیمهریهــای دربــار ایــران بــه هنــد مهاجــرت کردنــد ،در بنیانگــذاری ایــن ســبک
از نگارگــری ســهمی اساســی داشــتند .از نمونــه آثــار آنــان میتــوان بــه نســخهای از
حمزهنامــه مشــتمل بــر  1400تصویــر روی پارچــه اشــاره کــرد کــه بــا همراهــی 50
دســتیار هنــدی بــه تصویــر کشــیده شــد و بهطــور مشــخص از مکتــب کمالالدیــن

10. Bichitr.
11. Ranj.

 .12در میــان مــردم خــاور دور و هندوســتان ،رســم بــر آن اســت کــه در مراســم عــزا
رنــگ ســفید بپوشــند؛ امــا ایــن ســفید بــه مفهــوم غــم و انــدوه شــخصی نیســت و بــرای
هدایــت درگذشــتگان بــه ســود کمــال و فضیلــت پوشــیده میشــود .بــه همیــن دلیــل،
برعکــس بــاور عامــه ،ایــن رنــگ در فرهنــگ هنــدو نشــانۀ غــم و مــرگ نیســت؛ بلکــه
مبیــن هدایــت و پاکــی اســت (گوهریــان.)38 :1377-1378 ،
. 13فــرد مهمتــر و دارای مقــام باالتــر در ایــن نــوع پرســپکتیو ،بزرگتــر از ســایرین
نشــان داده میشــود .از ایــن مهــم ،گاه تحــت عنــوان دورنمایــی اجتماعــی نیــز یــاد
میشــود (ایرویــن)274 :1389 ،؛ ماننــد تصویــر  9کــه نهتنهــا نشــانگر پرســپکتیو مقامــی
بــا بزرگتــر نشــاندادن پیکــر الهــۀ کالــی اســت ،بلکــه از جهــت ترکیببنــدی ،نــوع
قرارگیــری شــخصیتها ،هالــۀ دور ســر و ...شــباهتهای بســیاری بــا نــگارة جهانگیرشــاه
دارد.
 .14ســاکیامونی لقــب بــودا ،بنیانگــذار کیــش بودایــی و معنــی آن حکیــم ســاکیاس
اســت .ســاکیاس قبیلــه قدیمــی کوچکــی اســت کــه بــودا از میــان آن برخاســته و بــدان
نامیــده شــده اســت .ایــن قبیلــه ،جنــگاور و زراعتپیشــه بودنــد و در آخریــن دامنههــای
هیمالیــا ،نزدیــک رودخانــۀ مقــدس ،در حوالــی مــرز کنونــی هندوســتان و نپــال میزیســتند.
ویرانههــای آن بــه ســال  1897کشــف شــد (دهخــدا.)162 :1339 ،
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تهــران.
مســعودیه ،محمــد تقــی ( ،)1383مبانــی اتنوموزیکولــوژی ،انتشــارات ســروش،
تهران.
وزیــری ،علینقــی ( ،)1373تاریــخ عمومــی هنرهــای مصــور ،انتشــارات
هیرمنــد ،تهــران.
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