
49
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی   دوره 20، شماره 4، زمستان1394

مقایسۀ تطبیقی دو نگارة راجستانی و گورکانی هند، 
شری راگا و جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی، از نگاه 

زیبایی شناختی و نمادشناختی
مصطفی رستمی 1* ،یاسمن یوسفی2

1. استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 2. دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسالمی، مؤسسة آموزش عالی مارلیک، نوشهر، ایران
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ــور  ــد عب ــاور ندارن ــان ب ــد آن ــک از عقای ــه هیچ ی ــه ب ــار کســانی ک ــد از کن ــا لبخن ــه ب ــی اســت ک ــرزمین مردمان ــد، س هن
می کننــد. هنــر هنــد، دارای ســبک ها و مکاتــب مــوازی بســیاری بــوده و تأثیــرات خارجــی فراوانــی را نیــز پذیرفتــه اســت. 
ــان  ــتان آن چن ــر هندوس ــد هن ــر می رس ــه نظ ــوند. ب ــده می ش ــی دی ــای داخل ــر از نموده ــی نهادینه ت ــرات، گاه ــن تأثی ای
ــی  ــدارد. حــال ســؤال اصل ــی ن ــه یکپارچه ســازی ســبک های داخل ــه اســت، اشــتیاقی ب ــرش عناصــر بیگان کــه تشــنة پذی
ــه ریشــه های آیینــی  ــه چــه میــزان ب آن اســت کــه هریــک از مکاتــب هنــری هنــد از کــدام مذاهــب تأثیــر پذیرفتــه  و ب
ــگاره از مکاتــب راجســتانی و  ــا مقایســة دو ن و ســنتی خــود وفــادار مانــده  اســت. هــدف پژوهــش حاضــر آن اســت کــه ب
گورکانــی، میــزان تأثیــر آن هــا بــر یکدیگــر و نفــوذ شــاخصه های اعتقــادی دو آییــن هنــدو و اســالم را در آثــار تطبیــق دهــد. 
یافته هــا نشــان می دهــد دو اثــر یادشــده، از دیــدگاه زیبایی شــناختی بــه اصــول ســنتی خــود وفــادار بوده انــد؛ امــا نــگارۀ 
ــر جهانگیرشــاه، دارای نشــانه هایی از  ــان می ســازد و تصوی ــرات اســالمی را نمای ــدگاه نمادشــناختی، تأثی شــری راگا، از دی

میتراییســم و هندوییســم اســت کــه نشــانة نفــوذ مذهــب ســبک در شــکل گیری آثــار اســت.
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برهمایــی،  مذهبــی  نظام هــای  بــه  هنــد،  شــبه قارۀ  در  هنــر 
طبیعت پرســتی  کیش هــای  و  اســالم  جیــن،  بودایــی،  هنــدو، 
ــش  ــد، کی ــرزمین هن ــم در س ــان مه ــی از ادی ــاص دارد. یک اختص
ــت،  ــن اس ــی دی ــه نوع ــدر ک ــم، همان ق ــت. هندوییس ــی اس هندوی
ــم  ــاس تعالی ــر اس ــود. ب ــز محســوب می ش ــی نی ــرای زندگ روشــی ب
هندوییســم، افــراد در جامعــه بــر اســاس طبقه بنــدی اجتماعــی، بــه 
ــة  ــوند.  وظیف ــیم می ش ــف تقس ــای مختل ــه گروه ه ــت، ب ــام کاس ن
ــق  ــت در راه تحق ــدو، حرک ــة هن ــراد در جامع ــی اف ــترک تمام مش
دارمــا  اســت. در واقــع، جنبــه ای مهــم از وحــدت در تنــوع هندویــان، 
تناقــض موجــود میــان وحــدت همــة مخلوقــات و آگاهــی هندویــان 
ــر  ــة هن ــی، 1387: 20(. پای ــراد اســت )غالم ــان اف از تفاوت هــای می
ــه  ــادات و ب ــن اعتق ــور در ای ــنتِی متبل ــول س ــان اص ــر بی ــدی، ب هن
ــاز،  ــت )پاکب ــتوار اس ــی اس ــرای زیبای ــی ب ــاری زیبای ــش اختی آفرین
1385: 946(. هــدف نهایــی ایــن هنــر آن اســت کــه حقایــق مذهبــی 
را در برابــر مؤمنــان مجســم ســازد و جنبه هــای زمینــی و ملکوتــی را 
بــا یکدیگــر بیامیــزد )پاکبــاز، 1385: 946(. در همیــن راســتا، نهایــت 
ــروردگار  ــان و پ ــة انس ــاختن رابط ــد، روشن س ــر هنرمن ــت ه خواس

ــون، 1388: 250(. ــت )کری اس
از دیگــر ادیــان مهــم در هنــد، دیــن مبیــن اســالم اســت. اســالم 
ــبه قارۀ  ــه ش ــلمان ب ــار مس ــط تج ــالدی، توس ــتم می ــرن هش از ق
هنــد وارد شــد. ســادگی و عقل پذیــری اصــول ایــن دیــن آســمانی، 
همچنیــن پیــام برابــری و بــرادری آن، در مقابــل منازعــات طوالنــی 
پیــروان آیین هــای هنــدو، بودایــی و...، عاملــی بــرای گرایــش هرچــه 

بیشــتر مــردم بــه ایــن دیــن آســمانی شــد.

مقدمه
ــی  ــراری قوانین ــتان و برق ــف در هندوس ــان مختل هم زیســتی ادی
ــی،  ــاهان گورکان ــط پادش ــی توس ــازی فرهنگ ــون یکپارچه س همچ
ــور در  ــب نوظه ــاد مذاه ــف و ایج ــان مختل ــق ادی ــث تلفی گاه باع
ــدۀ  ــل س ــم و اوای ــدۀ پانزده ــر س ــده اســت. در اواخ ــن کشــور ش ای
شــانزدهم میــالدی، شــخصی موســوم بــه کبیــر، پــس از فراگرفتــن 
اصــول برهمنــان، نــزد علمــای اســالم بــه مطالعــه مشــغول شــد. وی 
در اشــعارش از عقایــد توحیــدی پشــتیبانی کــرد و معابــد مســلمانان، 
ــان  ــد بنی ــی جدی ــمرد و آیین ــدس ش ــدوان را مق ــیحیان و هن مس
ــن آییــن به عنــوان کوششــی  ــار محبــی، 1344: 75(. ای نهــاد )خدای
ــه در جهــت هماهنگ کــردن دو دیــن قدرتمنــد هنــد، یعنــی  آگاهان
هندوییســم و اســالم، ظهــور کــرد و ســیک یــا ســیک هــا نــام گرفت. 
ــار  ــار هنــری هنــد، به خصــوص آث تأثیــرات ایــن آییــن ســیک در آث

ــه اوایــل ســدۀ شــانزدهم میــالدی در دســترس اســت. مربــوط ب
ــب  ــرد از دو مکت ــر منحصربه ف ــا مقایســة دو اث ــار، ب ــن گفت در ای
هنــری هنــد، یعنــی مکتــب گورکانــی و راجســتانی، بــه میــزان تأثیــر 
هنــر غیراســالمی بومــی بــر هنــر اســالمی در ایــن ســرزمین توجــه 
ــاب  ــی در ب ــس از توضیحات ــدف، پ ــن ه ــای ای ــر مبن شــده اســت. ب
ــبک  ــر س ــر از ه ــتانی، دو اث ــی و راجس ــبک های گورکان ــات س کلی
گزینــش و مقایســه خواهنــد شــد. نــگارۀ مکتــب راجســتانی، اثــری 
ــای  ــن نمونه ه ــه از بهتری ــاال ک ــه نقاشــی های راگام اســت از مجموع
ــز  ــی نی ــب گورکان ــوند و از مکت ــوب می ش ــتانی محس ــی راجس نقاش
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.

مبانی نظری
ــتان،  ــد راجس ــد مانن ــی هن ــمال غرب ــمال و ش ــق ش ــر در مناط هن
ــری  ــای هن ــدو و ارزش ه ــی هن ــای مذهب ــت از باوره ــزه ای اس آمی
قدیــم ایــن کشــور. ســبک های گوناگــون نگارگــری راجســتانی 
ــی  ــنت های مذهب ــان س ــعی در بی ــاال، س ــی های راگام ــد نقاش مانن
ــده از  ــا آکن ــی در اینج ــر نقاش ــه دارد. هن ــن منطق ــی ای و اجتماع
عناصــر نمادیــن و ســمبلیک اســت. بــه همیــن لحــاظ، از دو دیــدگاه 
ــه  ــه اســت. از آن رو ک ــل مطالع زیبایی شــناختی و نمادشــناختی قاب
ــز و  ــا رم ــم خــود را ب ــاً مفاهی ــی همچــون هندوییســم، عموم مذاهب
ــدگاه  ــار دی ــت در کن ــر اس ــد، بهت ــان می کنن ــاوت بی ــای متف نماده
ــری، گوشــة چشــمی  ــوع ســبک های هن ــن ن ــه ای زیبایی شــناختی ب

ــیم. ــته باش ــناختی داش ــم نمادش ــه مفاهی ــم ب ه
ادیانــی همچــون اســالم نیــز در شــکل دهی بــه هنــر هنــد نقــش 
مؤثــری داشــتند. طبیعتــاً دیــن اســالم، بــا داشــتن مبانــی و اصــول 
متفــاوت، ســاختار زیبایی شــناختی و نمادشــناختی دیگــری نیــز بــه 
ــم و  ــرن پانزده ــر ق ــاه، اواخ ــاهی اکبرش ــراه دارد. در دوران پادش هم
اوایــل قــرن شــانزدهم میــالدی، سیاســت های یکپارچه ســازی 

فرهنگــی، فضایــی مناســب بــرای درهم تنیــدن اصــول مذاهــب 
مختلــف و ایجــاد ادیــان جدیــد، همچــون ســیک را بــه وجــود آورد. 
ــر  ــاب آن در هن ــی و بازت ــق فرهنگ ــن تلفی ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
نتوانســته اســت نظامــی واحــد بــرای بیــان اصــول زیبایی شــناختی و 
نمادشــناختی خــود فراهــم آورد. ایــن امــر باعــث هم نشــینی عناصــر 

ــار هنــری هنــد شــده اســت. متضــاِد مذاهــب مختلــف در آث

روش تحقیق
توصیفــی  مباحــث  بــه  بیشــتر  ایــن زمینــه،  در  گذشــته  تحقیقــات 
و تاریخــی پرداخته انــد؛ امــا در ایــن پژوهــش، بیشــتر ســعی 
ــناختی و  ــث زیبایی ش ــه مباح ــی، ب ــدگاه تحلیل ــا دی ــت ب ــده اس ش
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 
ــا مشــخص  ــناختی آن ه ــناختی و زیبایی ش ــم نمادش ــه، مفاهی مطالع

خواهــد شــد.
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تصویر 1. نگارة شری راگا راجپوت
)www.asia.si.edu12/28/2013 15:00 ( :مأخذ 

1. مکتب نگارگری راجستانی
ــا  پادشــاهان راجپــوت در شــمال هنــد و در دامنــة کوه هــای هیمالی
حکومــت می کردنــد. آنــان ســبک نقاشــی محلــی هندوســتان را ادامه 
می دادنــد کــه واقــف بــه جریــان مینیاتورســازی جنــوب و مرکــز هند 
ــی  ــای کوچک ــری راجســتانی، تصویرگری ه ــت، نگارگ ــود. در حقیق ب
ــد.  ــال می کن ــا را دنب ــای آجانت ــی های غاره ــول نقاش ــه اص ــت ک اس
ــه در  ــر به کاررفت ــنگین و توپ ــای س ــر پیکره ه ــابه در تصاوی ــن تش ای
ــای  ــالف نقاشــی های غاره ــا برخ ــود. ام ــده می ش ــبک دی ــر دو س ه
ــا، ســبک راجپــوت، ســبکی شــاعرانه و نمایانگــر داســتان های  آجانت
عشــقی و خدایــان مختلــف اســت. همیــن امــر نگاره هــای راجســتانی 
ــری، 1373:  ــازد3 )وزی ــز می س ــا متمای ــای آجانت ــر غاره را از تصاوی
ــی  ــی خط ــوت، طراح ــری راجپ ــی نگارگ ــی اصل 339- 338(. ویژگ
قــوی و رنگ هــای پرمایــه اســت )پاکبــاز، 1385: 953(. ایــن 
نقاشــی ها کامــاًل نمادیــن و سرشــار از اســتعاره های شــاعرانه اند؛ 
چراکــه بــه اعتقــاد هنــدوان، زندگــی یکپارچــه تمثیــل اســت؛ پــس 
ــا از راه  ــه تفســیری از زندگــی محســوب می شــود، تنه ــر هــم ک هن

ــود. ــی عمیــق و پنهــان دارای ارزش و اعتبــار خواهــد ب بیــان معان
نگارگــری راجپــوت از لحــاظ تاریخــی بــه دو دورۀ متفــاوت 
تقســیم می شــود: دورۀ اول از ســدۀ شــانزدهم تــا اوایــل ســدۀ 
هفدهــم میــالدی و دیگــری از 1630 تــا 1825 )پاکبــاز، 1385: 
ــخصیت هایی  ــامل ش ــبک، ش ــن س ــداول در ای ــات مت 953(. موضوع
ــنا«  ــه«، »کریش ــن »رامایان ــة که ــان حماس ــا« قهرم ــون »رام همچ
ــا«  ــام، »راده ــی ف ــب پیکــری آب ــی »ویشــنو« در قال هشــتمین تجل
معشــوقة »کریشــنا«، سلحشــوران و شــاهزادگان و اشــراف راجپــوت، 
ــان  ــدۀ خدای ــروی زاین ــیر و نی ــای ش ــا«، چرخــش دری ــد »برهم تول
ــار نقاشــی  ــن آث ــی جالب تری اســت )پاکبــاز، 1385: 954- 953(؛ ول
راجســتانی در قرن هــای شــانزدهم و هفدهــم میــالدی، سلســله 
مناظــری هســتند کــه بــدون تغییــر بــه نمایــش راگامــاال4 اختصــاص 

)کوماراســوامی، 1382: 175(. یافته انــد 

1 .1. راگاماال
ــیقی  ــتر موس ــش گانه و گاه بیش ــای سی وش ــه مقام ه ــری ک »تصاوی
ــد،  ــاعت می نمایانن ــاه، روز و س ــل، م ــا فص ــاط ب ــدی را در ارتب هن
راگامــاال نــام دارنــد« )پاکبــاز، 1385: 954(. راگامــاال، در ســده های 
شــانزدهم تــا هجدهــم میــالدی، در دربــار والیــان دکــن و راجســتان 
متــداول بــوده اســت )پاکبــاز، 1385: 245(. در ایــن نقاشــی ها، 
رنگ هــا بــه تبعیــت از احساســات خــوش و ســبک یــا حــاالت غم بــار 
و ســنگین موســیقی انتخــاب شــده اند. ترکیب بنــدی مقام هــای 
ــال،  ــور مث ــت. به ط ــان اس ــواره یکس ــیقی هم ــن موس ــخص ای مش
مقــام بهــای راوی،5 همیشــه بــا گروهــی از زنــان در حــال نیایــش در 
معبــد شــیوا نشــان داده شــده اســت )کوماروســوآمی، 1382: 175(. 
رنگ هــا نیــز در نقاشــی های راگامــاال دارای جنبه هــای نمادیــن 
ــز اســتفاده  ــا نی ــان برخــی نت ه ــرای بی ــا ب ــی از آن ه هســتند و حت

می شــود )کریــون، 1388: 250(.

. نگارة شری راگا
ــاال،  ــی های راگام ــن نقاش ــی از قدیمی تری ــری راگا«6 یک ــگارۀ »ش ن
متعلــق بــه ســال 1605 و مکتــب نگارگــری راجســتانی اســت. ایــن 
ــکل  ــا ش ــی مغول ه ــالت پیاپ ــخت حم ــه وار،7 در روزگار س ــر در م اث
گرفتــه اســت. در ایــن نقاشــی، مقــام شــری راگا در قالــب شــاهزاده ای 
ــوای  ــه ن ــت و ب ــه زده اس ــود تکی ــت خ ــر تخ ــه ب ــه ک ــم یافت تجس
ــاس  ــر اس ــن راگا، ب ــد. ای ــرا می ده ــوش ف ــده گ ــیقی دو نوازن موس
تقســیمات دوآلیســم8 مذکــر و مؤنــث، یــک موســیقی مذکــر و مردانه 
ــر  ــز ب ــاهزاده نی ــه شــکل ش ــردد. تجســم یافتن آن ب محســوب می گ
ــد. هــر تــم از موســیقی راگا  صحــت ایــن مطلــب مهــر تأییــد می زن
بــا فصلــی خــاص و ســاعتی از روز در ارتبــاط اســت. ایــن تصویــر را بــا 
فصــل زمســتان و اواخــر عصــر هم زمــان می داننــد کــه حــس عشــق 

ــر 1(. ــزد )تصوی ــر می انگی ــان ب را در انس

2. مکتب نگارگری گورگانی
ــا 1605  ــان -1556 ت ــراز اول گورکانی ــاه ت ــن پادش ــاه، اولی اکبرش
میــالدی - بــود. نقاشــی مغولــی در واقــع آینــة سیاســت های تلفیــق 
ــروعی  ــری، ش ــن ســبک از نگارگ ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــی او ب فرهنگ
ــتانی،  ــرزندۀ راجس ــبک س ــا س ــن ب ــس از آمیخت ــت و پ ــاده داش س
ــام  ــی در تم ــی و فرهنگ ــدت ایدئولوژیک ــه وح ــل ب ــبب تمای ــه س ب
قلمــرو گورکانیــان، شــگردهای طبیعت پــردازی اروپایــی را نیــز 
ــة  ــن مرحل ــت. آخری ــش رف ــازی پی ــمت فرنگی س ــه س ــت و ب پذیرف
ــود کــه  ــی ب تحــوالت در نگارگــری دوران اکبرشــاه دارای ویژگی های
ــای  ــامل هاله ه ــد. ش ــدار مان ــی پای ــان دوران گورکان ــا پای ــاً ت تقریب
ــایه انداختن  ــور، س ــر امپرات ــاالی س ــرب ب ــته های مق ــی، فرش طالی
ــتفادۀ  ــر و اس ــا در مناظ ــو و فض ــه ج ــدن ب ــا، قائل ش روی چهره ه
بیشــتر و صحیح تــر از دورنمــا )کریــون، 1388: 228(. نقاشــان 
دربــار گورکانــی، صحنه هــای دربــاری معاصــر را بــه شــیوۀ نمایشــی، 

1.2 
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ــاز، 1385: 953(. به طــور  ــر می کردند9)پاکب ــی و التقاطــی تصوی عین
ــن  ــوان چنی ــی را می ت ــی مغول ــی نقاش ــای اساس ــه، ویژگی ه خالص
ــول  ــت اص ــودن و رعای ــه ب ــی، واقع گرایان ــرد: گویای ــته بندی ک دس

ــردی. ــری ف صورتگ

. نگارة جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی
نــگارۀ »جهانگیرشــاه بــر ســریر ســاعت شــنی«، از جهــات بســیاری 
ــاش  ــر10 نق ــردد. بیچیت ــوب می گ ــژه محس ــری وی ــر هن ــی اث نوع
ــی  ــوادث سیاس ــرح ح ــه ش ــود ب ــر خ ــگاره، در اث ــن ن ــد ای هنرمن
ــت  ــرنگونی حکوم ــرای س ــوس ب ــمارش معک ــی ش ــی، حت و اجتماع
گورکانــی پرداختــه اســت؛ چیــزی کــه شــاید هرگــز در آثــار هنــری 
ــتانه و  ــایه پردازی های خام دس ــد. س ــده باش ــه نش ــز عرض ــرب نی غ
ــر  ــن اث ــدی، در ای ــا ســطوح تخــت دوبع ــط ب ــپکتیو غل ــق پرس تلفی
ــه وجــود آورده اســت. شــباهت چهــره کــه از  هم نشــینی، زیبایــی ب
ویژگی هــای اصلــی آثــار دوران جهانگیرشــاه اســت نیــز در ایــن اثــر 
کامــاًل مشــهود اســت. ترکیــب اولیــة اثــر فاقــد محــور تقــارن مرکــزی 
اســت، جهانگیرشــاه و تخــت دوســوم و ســایر افــراد یک ســوم تصویــر 
ــا ایــن حــال، تصویــر جهانگیرشــاه، به تنهایــی  ــد. ب ــر می گیرن را در ب
دارای محــور تقــارن دقیقــی اســت. فــرش پرزینــت در نیمــة پاییــن 
ــه  ــرار گرفت ــوار ق ــا فضــای ســادۀ دی ــل ب ــه در تضــاد کام ــر ک تصوی
ــازد  ــان می س ــوی را نمای ــر صف ــران عص ــر ای ــر هن ــز تأثی ــت نی اس

ــر 2(. )تصوی

3. تحلیــل تطبیقــی دو نــگارة شــری راگا و جهانگیرشــاه از 
ــناختی ــگاه زیبایی ش ن

. نگارة شری راگا 3. 1
ــاعت شــنی،  ــریر س ــر س ــاه ب ــگارۀ شــری راگا و جهانگیرش ــر دو ن ه
بــا رنگ هــای روشــن تاب در پوشــش شــخصیت ها و رنگ هــای 
ــن  ــر ای ــا اگ ــد. ام ــکل گرفته ان ــر ش ــة اث ــر در زمین ــه و تیره ت پرمای
ــه  ــج11 کــه ب ــرد کــه »واژۀ راگا از مصــدر ران ــرار گی ــه مدنظــر ق نکت
ــز اســت، مشــتق می شــود« )مســعودیه،  ــا قرم ــردن ب ــی رنگ ک معن
ــور،  ــار مذک ــا در آث ــت رنگ ه ــه کیفی ــور ک ــن تص 1383: 70(، ای
ــن نیســت.  ــدان دور از ذه ــن بســزایی اســت، چن دارای ارزش نمادی
ــه  ــیقی مردان ــی موس ــری راگا نوع ــات، ش ــج تحقیق ــاس نتای ــر اس ب
ــر،  اســت. عناصــری همچــون تقســیمات هندســی موجــود در تصوی
خصوصــاً مربــع مرکــزی، تأکیــدی مضاعــف بــر ایــن مطلــب اســت. 
ــازد.  ــی می س ــی موســیقی راگا را متجل ــوای اصل ــز ن ــگ ســرخ نی رن
ــردن  ــه آگاه ک ــه ب ــود ک ــتفاده می ش ــواردی اس ــز در م ــگ قرم از رن
ــه مســئله ای خــاص نیــاز دارد؛ ماننــد آنچــه  افــراد و توجــه  آن هــا ب
ــگ،  ــن رن ــود. ای ــده می ش ــی دی ــم راهنمایی ورانندگ ــروزه در عالئ ام
نمــاد نیــروی حیــات، اصــرار بــرای به دســت آوردن نتیجــه و رســیدن 
بــه کامیابــی و موفقیــت اســت. تقریبــاً می تــوان تمــام ایــن معانــی را 
در کســب افتخــار و غــرور مســتتر دانســت کــه مفهــوم اصلــی کلمــة 

»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 
ــگ زندگــی اســت  ــز رن ــات می شــود؛ چراکــه قرم تمــام اشــکال حی
ــرای  ــد ب ــردد. هنرمن ــتنباط می گ ــتی از آن اس ــق و دوس و دوام عش
ــگ  ــز، از رن ــگ قرم ــروی ســرکش رن ــردن نی ــادل و آرام ک ــاد تع ایج
ســبز-آبی تیــره در کادرهــای مســتطیل افقــی اســتفاده کــرده اســت. 
ایــن رنــگ، نمــادی از آرامــش اســت و تیرگــی و عمــق آن می توانــد 
ــن ســکوت و  ــن رو، احتمــاالً مبی ــه ســکوت وا دارد. از ای انســان را ب
ــوای موســیقی اســت و از آنجــا کــه ســکوت،  ــه ن توجــه حاضــران ب
ــر  ــود و آن را جلوه گ ــاز می ش ــوای س ــیدن ن ــوش رس ــه گ ــث ب باع
می ســازد، پــس رنــگ ســبز- آبــی نیــز ســبب درخشــندگی بیشــتر 

رنــگ ســرخ خواهــد شــد.
 رنگ هــای ترکیبــی در تفســیر معنایــی، خصوصیــات هــر 
ــی  ــگ صورت ــت، رن ــن جه ــت. از ای ــد داش ــه را خواهن ــگ پای دو رن
ــگاره کــه از ترکیــب ســفید و قرمــز حاصــل  روشــن به کاررفتــه در ن
ــز،  ــگ قرم ــات تعدیل شــدۀ رن ــر داشــتن خصوصی می شــود، عــالوه ب
ــراه دارد.  ــه هم ــود ب ــا خ ــی را ب ــش و پاک ــوص، آرام ــانی از خل نش
ــا شــادی و نشــاط می بخشــد  ــه رنگ ه ــزودن ســفید، ب ــن اف همچنی
)گوهریــان، 1377: 39(. در اینجــا رنــگ صورتــی، احتمــاالً می توانــد 
نشــانگر لــذت و آرامشــی باشــد کــه بــر اثــر نــوای موســیقی در فضــا 
ــکوت  ــی از س ــی احساس ــفید به تنهای ــگ س ــت. رن ــده اس ــاد ش ایج
را بــه همــراه دارد کــه همه چیــز در آن محــو می شــود؛ مشــابه 
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تصویر 3. ریتم و جهت نیروهای بصری 
در نگارة شری راگا

مقایسۀ تطبیقی دو نگارة راجستانی و گورکانی هند، شری راگا ...

ــاه در موســیقی، کــه نشــانة پایــان جملــه ای  بعضــی توقف هــای کوت
ــز را  ــن ســکوت دل انگی ــان، 1377: 38(. ای ــگ اســت )گوهری از آهن
ــاهده  ــوان مش ــری راگا می ت ــگارۀ ش ــک ن ــفید و باری ــوط س در خط
ــگ  ــگاره، رن ــن ن ــه در ای ــای به کاررفت ــر از رنگ ه ــی دیگ ــرد.12 یک ک
ــی  ــور کل ــه ط ــاال و ب ــی راگام ــال در نقاش ــگ ط ــت. رن ــی اس طالی
ــوب  ــی محس ــی و واردات ــری خارج ــتانی، عنص ــری راجس در نگارگ
ایــن  احتمــال مــی رود  می شــود )کوماراســوآمی، 1382: 177(. 
واردات، توســط ایرانیــان به خصــوص آثــار تولیدشــده در شــیراز 
ــگ و  ــیراز، در رن ــب ش ــر مکت ــه تأثی ــد؛ چراک ــه باش ــورت گرفت ص

ــل مشــاهده اســت. ــا حــدودی قاب ــر ت ــن اث شــکل ای
ــاز  ــز از موســیقی آغ ــای هندوییســم، »همه چی ــر اســاس باوره ب
می شــود؛ مطابــق آنچــه در متــون هندویــی آمــده اســت، همه چیــز 
بــا طبلــی کــه شــیوا می نــوازد، آغــاز می شــود« )ریخته گــران، 
ــی  ــیوا، باق ــل ش ــوای طب ــا ن ــت ب ــاز خلق ــس از آغ 1385: 40(. پ
هســتی بــا رقــص او خلــق می شــود کــه گاه آن را »رقــص تکوینــی« 
ــر آن در  ــه اث ــص شیواســت ک ــی از رق ــت، نمای ــد. خلق ــز می نامن نی
جای جــای جهــان قابــل مشــاهده اســت. »صــورت شــیوا در همه جــا 
ــه اســت. همه جــا  ــی او همه جــا را فراگرفت هســت، عظمــت و کبریای
ــز  ــر همه چی ــت و ب ــز اس ــیوا در همه چی ــت، ش ــص اوس ــة رق عرص
ــا  ــی اســت. ب ــوزون شــیوا متجل محیــط اســت. در همه جــا رقــص م
ــا  ــی دارد، ب ــا م ــج فعــل را برپ ــن پن ــی خــود ای ــات ازل فیــض و عنای
آب و بــاد و خــاک و آتــش و اثیــر می رقصــد... بنابرایــن، در نقاشــی، 
معمــاری و در هــر اثــر هنــری، ایــن رقــص کیهانــی، ایــن بــازی حیات 
و درهم شــدن قــوا یــا بــه تعبیــر دیگــر، ایــن رقــص بــاد، خــاک، آب 
ــص  ــن رق ــران، 1385: 53(. ای ــد« )ریخته گ ــور آی ــش در ظه و آت
ــده  ــم پیچــان دی ــه شــکل دو ریت ــز ب ــگارۀ شــری راگا نی ــا، در ن زیب
ــه  ــاز می شــود و ب ــر آغ ــارن تصوی ــه از حــدود محــور تق می شــود ک
ــکل  ــه ش ــاً ب ــه تقریب ــد ک ــن رون ــردد. ای ــم می گ ــز خت ــا نی همان ج
ــوس و  ــا ق ــت، ب ــده اس ــرار ش ــر تک ــه از تصوی ــر نیم ــارن در ه متق
ــر  ــص تعبی ــه رق ــی شــبیه ب ــه حرکت ــد ب ــن می توان ــای آهنگی پیچ ه
گــردد. نیروهــای بصــری باالرونــدۀ گنبــد و دو منــارۀ کنــار آن را نیــز 
ــای  ــا نیروه ــوزون ب ــم م ــن ریت ــدۀ ای ــوان ارتباط دهن ــوان به عن می ت

ــر 3(. آســمانی در نظــر گرفــت )تصوی

. نگارة جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی 3. 2
در بیــان دیــدگاه اســالم دربــارۀ رنگ هــا بایــد گفــت »گنــاه رنگــی، 
ــف  ــرای توصی ــز ب ــرآن نی ــان، 1377: 21(. در ق ســرخ دارد« )گوهری
گنهــکاران و ســزای اعمــال ناپســند آنــان در روز رســتاخیز از رنــگ 
ســرخ، آتــش و گرمــا یــاد شــده اســت )گوهریــان، 1377: 21(. رنــگ 
ســرخ از جهــت دیــداری، بــا آبــی فیــروزه ای یــا ســبز- آبــی در تضــاد 
ــا  ــفید ی ــا س ــاد ب ــی، در تض ــوم اهریمن ــه مفه ــگ، ب ــن رن ــت. ای اس
طالیــی خیره کننــده، بــا معنــای جبروتــی نیــز تفســیر شــده اســت. 
ــه کار  ــز ب ــهدا نی ــون ش ــهادت و خ ــوم ش ــرخ در مفه ــگ س رن
ــه  ــا ایــن نظــر ب مــی رود؛ امــا احتمــاالً هنرمنــدان اســالمی کمتــر ب
آن نگریســته اند. رنــگ قالــب در نــگارۀ جهانگیرشــاه، رنگ هــای آبــی 
ــرار  ــای ســرد ق ــه جــزء دســتة رنگ ه ــروزه ای روشــن اســت ک و فی
می گیرنــد. در مثال هــای قرآنــی، رنگ هــای ســرد بــرای بهشــتیان و 
محیــط بهشــت توصیــف شــده اســت )گوهریــان، 1377: 50(. نگارگر 
نیــز احتمــاالً بــر همیــن اســاس، بــرای نمایــش فضایــی فرازمانــی و 
ــرده  اســت. رنــگ طالیــی نیــز  فرامکانــی از ایــن رنگ بنــدی بهــره ب
در ایــن اثــر جلــوۀ بســیاری دارد. ایــن رنــگ در نگارگــری بــا عنــوان 
ــگ  ــن رن ــان ترین و زیباتری ــی و درخش ــت اله ــوکت و عظم اوج ش

تفســیر شــده اســت )شــاهوردی، 1384: 165(.
قرارگرفتــن ایــن رنــگ در فــرم دایــره به عنــوان نمــاد بی نهایــت، 
جهــان هســتی و آســمانی ترین فــرم هندســی، بــر فــراز طــرح 
ــر  ــن تعبی ــادی از زمی ــه نم ــه ب ــنی ک ــاعت ش ــریر س ــکل س مربع ش
توصیــف  زمیــن  و  آســمان  پادشــاه  را  جهانگیرشــاه  می گــردد، 
ــرور  ــر و غ ــوان کب ــوان به عن ــی را می ت ــن تعبیرهای ــد. چنی می کن
پادشــاهان و تمایــل آن هــا بــه برتری جویــی تفســیر کــرد. امــا شــکل 
ــل را باطــل  ــن تمای ــی ســاعت شــنی، ای ــی تخــت پادشــاه، یعن اصل
می ســازد؛ چراکــه دوام ایــن قــدرت و شــوکت را رو بــه پایــان نشــان 
ــوان  ــاد را می ت ــر متض ــینی عناص ــی و هم نش ــن دوگانگ ــد. ای می ده
ــن صــورت  ــرد. اصلی تری ــد و بررســی ک ــگاره دی ــی وجــوه ن در تمام
هم نشــینی عناصــر متضــاد را می تــوان در اصــل ترکیب بنــدی 
اثــر یافــت. بــه ایــن صــورت کــه خــوِد نــگارۀ جهانگیرشــاه و تخــت 
پادشــاهی اش، تصویــری بــا ترکیب بنــدی کامــل را تشــکیل می دهــد 

ــر 4(. ــده اند )تصوی ــه ش ــه آن اضاف ــخاص ب ــة اش ــه بقی ک
در نــگارۀ مذکــور می تــوان فرم هــای قالــب مربــع و مســتطیل را 
مشــاهده کــرد کــه بیانــی مردانــه و متناســب بــا موضــوع اثــر دارنــد. 
ــتطیل  ــد در کادری مس ــز می توان ــاه نی ــریر جهانگیرش ــره و س پیک
ــتواری دارد. در  ــت و اس ــان از عظم ــه نش ــرد ک ــرار گی ــودی ق عم
ــگارۀ  ــارن و رقصــان ن ــری از نظــم متق ــوان اث ــاه نمی ت ــر پادش تصوی
شــری راگا یافــت. نیروهــای بصــری در ایــن اثــر بــا وجــود پراکندگــی 
و عــدم انســجام، در مقایســه بــا تصویــر قبــل، همگــی بــه یــک چیــز 
ــاه  ــه پادش ــت ک ــی اس ــم کتاب ــد و آن ه ــاره دارن ــت اش ــک جه و ی
ــه آنکــه معجــزۀ  ــا توجــه ب ــه پیشــوای مذهبــی تقدیــم می کنــد. ب ب
ــد  پیامبــر اکــرم)ص(، کتــاب آســمانی او اســت، ایــن تأکیــد می توان
بیانگــر تأثیــرات عمیــق باورهــای اســالمی بــر نــگاره و پدیدآورنــدگان 

ــر 5 و جــدول 1(. آن باشــد )تصوی
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تصویر 4. جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی، به تنهایی 
تصویری کامل است

تصویر 5. نیروهای بصری به کاررفته در نگارة 
جهانگیر شاه

جدول 1. تحلیل تطبیقی دو نگارة شری راگا و جهانگیرشاه از نگاه زیبایی شناختی

4. تحلیــل تطبیقــی دو نــگارة شــری راگا و جهانگیرشــاه از 
نــگاه نمادشــناختی

. نگارة شری راگا 4. 1
در نــگارۀ شــری راگا، هیــچ شــخصیت پردازی صــورت نگرفتــه اســت؛ 
ــا چهــرۀ شــاهزاده عــوض  ــراد را ب چنان کــه اگــر صــورت یکــی از اف
ــود. در  ــاد نمی ش ــر ایج ــرادی در اث ــا ای ــت ی ــچ کم وکاس ــم، هی کنی
ــه  ــاص، بلک ــی خ ــخص و اتفاق ــر ش ــه نمایانگ ــر، ن ــن تصوی ــع ای واق
ــدی  ــه موســیقی ســنتی هن ــه ب ــام از هرکــس اســت ک ــری ع تصوی
ــی خــاص،  ــز زن ــدو، هرگ ــد هن ــه هنرمن ــد؛ چراک ــرا می ده گــوش ف

و  نمی کنــد  ترســیم  را  منظــره ای خــاص  یــا  درختــی خــاص 
ــه  ــا وج ــت. تنه ــت اس ــام حقیق ــی از تم ــر او تمثیل ــز در اث همه چی
تمایــز اشــخاص در نــگارۀ شــری راگا، در ابــزار و آالت همراهشــان و 
موقعیــت اســتقرار آن هــا در تصویــر اســت. در بســیاری از آثــار هنــری 
هنــدو می تــوان پرســپکتیو مقامــی13 را 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 
ــی  ــر اســت؛ ول ــراد کوتاه ت درنظرگرفتــن اصــول آناتومــی، از ســایر اف
تقســیم فضــای تصویــر بــه چهــار بخــش مســاوی، بــه او نیــز فضایــی 

ــر 6(. ــد )تصوی ــاهزاده اختصــاص می ده ــا ش ــر ب براب
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نگارگــر راجپــوت، هیــچ تالشــی بــرای نمایــش مهاراجــه 
ــاهزاده و  ــن ش ــابهت ای ــا مش ــت. تنه ــرده اس ــاص نک ــورت خ به ص
ــه اطــراف سرشــان  ــی اســت ک ــگ طالی ــر جهانگیرشــاه در رن تصوی
قــرار گرفتــه اســت؛ یکــی به واســطة هالــة عظیــم دور ســر و دیگــری 
به واســطة تکیــه گاه تخــت ســلطنت کــه شــبیه بــه شــعله های 
آتــش بــه نظــر می رســد. ایرانیــان و هندویــان آریایی نــژاد در 
دوره هــای باســتان، همــواره در پرستشــگاه های خــود، آتــش را 
گرامــی می داشــتند و بــه گواهــی وداهــا، ســرودهای آتــش بــر زبــان 
ــاد و اســاس  ــان، بنی ــده می شــده اســت. آتــش در نظــر آن آن هــا ران
هســتی بــه شــمار می آمــد. همچنیــن بــر ایــن بــاور بودنــد کــه میــان 
آتــش و روح نیــاکان، ارتبــاط نزدیکــی وجــود دارد )واحــد دوســت، 
1384: 177(. ایــن نکتــه می توانــد در ارتبــاط بــا اصــل تناســخ نیــز 
ــا چنــان  تفســیر شــود. اگــر بپذیریــم نمــاد آتــش در ایــن تصویــر ب
اعتقاداتــی در ارتبــاط اســت، پــس شــاهزاده ای بــا صفــات دالوری و 
شــجاعت، در اصــل تناســخ ارواح بــه درجــه ای رســیده اســت کــه بــا 
ــال را در  ــن احتم ــوان ای ــوده و می ت ــاط ب ــاکان در ارتب ــاک نی روح پ
نظــر گرفــت کــه تصویــر شــاهزاده در ایــن نــگاره، تصویــری از انســان 
کامــل را مجســم می نمایــد. شــیوۀ خــاص نشســتن او نیــز بــه روش 
ــر گل نیلوفــر  ــودای نشســته ب ــا ب ــوگا، شــباهت هایی ب ــه ی موســوم ب

ــاکیامونی14 دارد. و س
مضمــون در نــگارۀ شــری راگا شــدیداً نمادیــن اســت، امــا تصویر، 
ــک از  ــازد. هیچ ی ــرآورده نمی س ــی ب ــن مفهوم ــا را از چنی ــار م انتظ
ــه  ــگاره، ســرنخ واضحــی در راســتای مفهــوم باطنــی آن، ب عناصــر ن
تماشــگر ناآشــنا بــا فرهنــگ موســیقایی هنــد ارائــه نمی دهــد. 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 
نهفتــة آن واقــف بوده انــد. از ایــن رو، نگارگــر لزومــی بــر زیاده گویــی 

ندانســته اســت.

. نگارة جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی 4. 2
در تابلــوی جهانگیرشــاه، هــر فــرد دارای شــخصیتی حقیقــی اســت. 
ایــن افــراد عبارت انــد از: پیــر یــا پیشــوای مذهبــی، پادشــاه عثمانــی، 
جیمــز اول و بیچیتــر، نقــاش اثــر. جهانگیرشــاه بیــش از پــدرش بــه 
ــه،  ــن زمین ــط او در همی ــا سیاســت های غل ــود؛ ام ــد ب مذهــب پایبن
ــه نظــر می رســد دو فرشــتة  نارضایتی هــای بســیاری ایجــاد کــرد. ب
ــد.  ــه همیــن دلیــل از پادشــاه روی برگردانده ان ــر نیــز ب ــاالی تصوی ب
احتمــاالً علــت تصویرشــدن پیشــوای مذهبــی نیــز بــه همیــن مطلــب 
ــی نشــان داده  ــر پیــر، ســلطان عثمان ــر از تصوی ارتبــاط دارد. پایین ت
ــوب  ــه توســط تیمــور لنــگ، جــد جهانگیرشــاه، مغل شــده اســت ک
ــگاره، از  ــن ن ــده در ای ــمن مغلوب ش ــردن دش ــود. تصویرک ــده ب ش
ــتة  ــه گذش ــت ب ــرای بازگش ــان ب ــل گورکانی ــانه های تمای ــن نش اولی
پرافتخــار اســت. پــس از پادشــاه عثمانــی، تصویــر جیمــز اول پادشــاه 
انگلســتان نقــش شــده اســت کــه می توانــد یــادآور اولیــن جرقه هــای 
ــر  ــه، تصوی ــر از هم ــد باشــد. پایین ت ــس در هن ــوذ اســتعمار انگلی نف
مــردی کشــیده شــده اســت کــه احتمــاالً خــود بیچیتــر، خالــق اثــر 

اســت )کریــون، 1388: 230(.
ــده در  ــر نقش ش ــا تصاوی ــخص ب ــن ش ــرۀ ای ــباهت چه ــا ش  آی
ــه ای  ــوان آن را کنای ــا می ت ــت؟ ی ــی اس ــوت اتفاق ــای راجپ نگاره ه
ــان  ــر آورد؟ همچن ــدو در نظ ــای هن ــا راجه ه ــار ب ــه مشــکالت درب ب
ــف  ــر ضع ــی ب ــوان دلیل ــه را می ت ــران در صحن ــک از حاض ــه هری ک
امپراتــوری مغــوالن هنــد دانســت. در ایــن زمــان، پادشــاه عثمانــی، 
مجــد و شــوکت دیگــری بــه دســت آورده اســت. اســتعمار انگلیــس 
گریبان گیــر هندوســتان شــده و از حــدود ســال 1605، یعنــی زمــان 
ــان و  ــان گورکانی ــات می ــاه، منازع ــتن جهانگیرش ــت نشس ــر تخ ب
همســایگان هنــدو آغــاز شــده بــود. در کنــار آن همــه نمادگرایــی در 
بــه تصویــر کشــیدن شــاه و ســریر ســاعت شــنی، شــاید مســاعدتر آن 
باشــد کــه هریــک از حضــار را عاملــی بــر فروریختــن شــن ها و شــروع 
ــن  ــم. دو فرشــتة پایی ــد بدانی ــوالن هن ــرای مغ شــمارش معکــوس ب
تخــت در تالش انــد بــا نوشــتن جملــة »شاهنشــاها، عمــرت هــزاران 
ــا تأثیــر حرکــت روان شــن ها مقابلــه  ــر آبگینــه، ب ــاد« ب ســال دراز ب
ــون،  ــد داشــت )کری ــز ســودی نخواه ــل نی ــن عم ــه ای ــد؛ اگرچ کنن
ــخصیت  ــار ش ــان چه ــار می ــای پرفش ــت فض 1388: 232-230(. عل
ــوالن  ــر مغ ــان در براب ــی آن ــاالً صف آرای ــاه، احتم ــل جهانگیرش مقاب
ــور  ــت. این ط ــن اس ــان طرفی ــی می ــنگین سیاس ــای س ــد و فض هن
پیــدا اســت کــه هنرمنــد بــرای تحقیرکــردن دشــمنان، آنــان را بــه 
شــکل وصلــه ای ناجــور بــر طــرح خــود، نامتناســب، حقیــر و بــر هــم 

ســوار شــده نشــان داده اســت.
ــلطان  ــخص س ــر از ش ــس مهم ت ــاه، هیچ ک ــر جهانگیرش در تصوی
نیســت. عوامــل زیــادی ازجملــه فرشــتگان، تخــت خیال انگیــز، 
ــی  ــوای مذهب ــه پیش ــاه ب ــه ش ــی ک ــی کتاب ــدس و حت ــة مق هال
ــد.  ــر نشــان دادن مقــام واالی ســلطان دارن تقدیــم می کنــد، ســعی ب
ــرار گرفتــه کــه  ــزرگ از مــاه و خورشــید ق ــه ای ب پشــت ســر او، هال
ــت  ــاکیامونی اس ــزرگ س ــی ب ــة نوران ــادآور هال ــزرگ آن، ی ــدازۀ ب ان
)تصویــر 7(. شــاید ایــن درخشــش ملکوتــی بــا نــام شــاه، نورالدیــن، 
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ــی  ــة نوران ــن هال ــن ای ــای نمادی ــته باشــد. جنبه ه ــاط داش ــز ارتب نی
بســیار فراتــر از این هــا اســت. اقــوام هندوایرانــی پیــش از جداشــدن 
از هــم، بــه ایــزدان مشــترکی معتقــد بودنــد. یکــی از آن هــا 
»میتــرا- ورونــا« اســت. ایــن ایزدمظهــر روشــنایی و نظــم در جهــان 
ــرام  ــورد احت ــز از عناصــر م ــاه نی محســوب می گــردد. خورشــید و م
ــاه  ــاِن م ــاد خدای ــتند. نم ــا هس ــتش میترا-ورون ــای پرس در آیین ه
ــر  ــد مه ــطورۀ تول ــا اس ــردن گاو ت ــم قربانی ک ــید، از مراس و خورش
ــعلی  ــا مش ــه ب ــس ک ــواره آن ک ــد. هم ــور دارن ــم حض در میترائیس
ــوع خورشــید  ــاد طل ــر مشــاهده می شــود، نم ــار مه ــه در کن افروخت
ــا مشــعلی فروهشــته دیــده می شــود، نمــاد غــروب  و آن کــس کــه ب
خورشــید اســت )جعفــری قریه علــی، 1386: 99(. ایــن عناصــر 
ــد  ــر اســالمی هن ــه هن ــی، ب ــر و فرهنــگ هندوبودای ــوذ در هن ــا نف ب
نیــز وارد شــدند. دایــرۀ خورشــیدی دور ســر جهانگیرشــاه بــه ماهــی 
باریــک و ســفیدرنگ در پاییــن ختــم می شــود کــه احتمــاالً نمــادی 
از پایــان را بــه همــراه دارد. هــالل باریــک مــاه در حــال غروب کــردن 
ــان  ــروزان، همچن ــید ف ــه خورش ــی ک ــت؛ در حال ــدن اس و ناپدید ش
نورافشــانی می کنــد. شــاید در ایــن تناقــض، امیــدی بــرای زایــش و 
تولــد دوبــارۀ دولــت گورکانیــان نهفتــه باشــد؛ بســان ققنوســی کــه 
ــارز از  ــادی ب ــادی، نم ــن تض ــود. چنی ــود زاده می ش ــتر خ از خاکس
دوگانگــی در نــگارۀ جهانگیرشــاه بــر ســریر ســاعت شــنی محســوب 

می شــود.
ــگارۀ  ــر نشــانه های آییــن مهرپرســتی در ن عنصــر دیگــری کــه ب
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 گونــة اسطوره شــناختی، محــدود بــه آییــن 
میترایــی اســت و نظایــر دقیــق آن حتــی در مصــر کهــن نیــز یافــت 
ــه  ــرب گرفت ــتی در غ ــن مهرپرس ــه از آیی ــاد ک ــن نم ــود. ای نمی ش
شــده، تأثیــر نمادیــن هنــر غــرب را در نــگاره بــه اثبــات می رســاند. 
ایــن الهــه نیــز دارای جنبــه ای دوگانــه و متناقــض اســت. آن را پــدر 
ــع،  ــتند. در واق ــان می دانس ــدی یکس ــی و ب ــول خوب ــترک اص مش
ــی و  ــالی سلســله مراتب اله ــادی اســت از اعت ــر نم ــیر س ــدای ش خ

اصــل اشــیا )فــن گال، 1376: 12(.
ــگارۀ جهانگیرشــاه، در واقــع  به رغــم موضــوع نســبتاً عــادی در ن
دنیایــی پررمــز و راز، متشــکل از عناصــر نمادیــن در مقابــل بیننــده 
گســترده می شــود. تمامــی عناصــر به کاررفتــه در آن، ســعی در 
نــگارۀ  دارنــد. می تــوان گفــت  توصیــف شــرایط روزگار خــود 
ــری  ــن واضح ت ــه نســبت شــری راگا، از عناصــر نمادی جهانگیرشــاه ب
برخــوردار اســت. بیننــده بــرای پی بــردن بــه مفهــوم اصلــی در نــگارۀ 
شــری راگا مجبــور اســت بــه تفســیر معنایــی عناصــر ســادۀ بصــری 
ــه در  ــی اســت ک ــن در حال ــردازد. ای ــدگاه زیبایی شــناختی بپ ــا دی ب
تصویــر جهانگیرشــاه، تفســیر نمادشــناختی، راهــکار مؤثرتــری اســت. 
ــق  ــرات مذهــب ســیک در تلفی ــر تأثی ــگاره نمایانگ ــر دو ن در کل، ه
ــان  ــل در بی ــن عام ــتند. اصلی تری ــدو هس ــالمی و هن ــای اس آموزه ه
ــالمی و  ــگاره ای اس ــی در ن ــپکتیو مقام ــرد پرس ــب، کارب ــن مطل ای
برابــری شــخصیت ها در فرهنگــی اســت کــه نظــام طبقاتــی شــدیدی 

ــای 2 و 3(. ــت )جدول ه ــا اس ــر آن حکم فرم ــت ب ــام کاس ــه ن ب



57

نتیجه

مقایسۀ تطبیقی دو نگارة راجستانی و گورکانی هند، شری راگا ...

ــا،  ــا و اعتقاده ــق فرهنگ ه ــه تلفی ــی ب ــاهان گورکان ــش پادش گرای
ــف  ــبک های مختل ــری س ــرای تأثیرپذی ــاز ب ــی ب ــاد فضای ــبب ایج س
ــه  ــی یکپارچ ــورت کل ــرات به ص ــن تأثی ــه ای ــد. البت ــر ش از یکدیگ
بــروز نکــرد؛ چراکــه در آثــار نگارگــری راجســتانی و گورکانــی 
ــر  ــق تصوی ــا خل ــان ب ــه هم زم ــده می شــود، چنان ک چنددســتگی دی
شــری راگا، در مکتــب راجســتانی آثــار دیگــری نیــز خلــق می شــود 
کــه دقیقــاً در مقابــل آن و هم راســتا بــا آثــار گورکانــی اســت و تمــام 
تفاوت هــا میــان ایــن دو مکتــب را زیــر پــا می گــذارد. در ایــن راســتا 
ــان  ــاوت و هم زم ــرات متف ــه هجــوم تأثی ــت ک ــوان نتیجــه گرف می ت
بــر هنرمنــدان ســبب شــد هنرمنــد نتوانــد بــه ســبکی مشــخص بــا 
خصوصیــات ثابــت دســت یابــد. همیــن نداشــتن یکپارچگــی باعــث 
می شــود در مکتبــی ماننــد مکتــب گورکانــی کــه مشــخصة بــارز آن 
ــاه  ــون جهانگیرش ــری همچ ــت، اث ــی اس ــردازی و واقع گرای طبیعت پ
بــر ســریر ســاعت شــنی بــه وجــود آیــد کــه سرتاســر نمادگرایــی و 

ــت. رمزپردازی اس
ــا  ــز در نگاره ه ــن مذاهــب هندوییســم و اســالم نی اصــول بنیادی
ــری  ــول براب ــظ اص ــا حف ــا دارد ب ــه ج ــی ک ــده اند. زمان ــا ش جابه ج
و بــرادری اســالمی، افــراد در جایگاهــی یکســان قــرار گیرنــد، 
ــی  ــد و در جای ــه می کن ــز را وارون ــی جهانگیرشــاه همه چی برتری جوی

ــد ارزش و  ــت، بای ــون کاس ــی همچ ــای طبقات ــة نظام ه ــر پای ــه ب ک
ــه  ــراد ب ــان اف ــز می ــد، همه چی ــب بیشــتر باش ــاهزاده به مرات ــدر ش ق
جا به جایی هــای  این گونــه  می شــود.  تقســیم  نســبی  تســاوی 
اعتقــادی را احتمــاالً بایــد در رابطــه بــا دیــن نوپــای ســیک و تمایــل 
ــر  ــراً ب ــه ظاه ــدو دانســت ک ــق اصــول اســالمی و هن ــرای تلفی آن ب
ــار، نشــانه هایی  ــن آث ــر بســزایی داشــته اســت. در ای ــز تأثی ــر نی هن
ــگارۀ  ــود. ن ــاهده می ش ــز مش ــد نی ــتانی هن ــان باس ــا و ادی از باوره
ــدو  ــن هن ــد و آیی ــه ســنت های کهــن هن ــاداری ب ــا وف شــری راگا ب
ریشــه های باســتانی همیــن مذهــب را بــاز می نمایــد؛ در حالــی کــه 
نــگارۀ جهانگیرشــاه بــه ریشــه های آریایــی هندوایرانــی وفــادار اســت 

ــر دارد. ــان را در ب ــن ادی ــانه های ای ــی از نش و برخ
درخصــوص دو نــگاره بایــد گفــت از آنجــا کــه بی تناســبی نــگارۀ 
ــوده اســت،  ــر ب ــی دیگ ــه هدف ــیدن ب ــتای رس ــاه، در راس جهانگیرش
نمی توانــد دلیلــی بــر ناتوانــی نقــاش و ضعــف نــگاره محســوب شــود. 
نــگارۀ شــری راگا نیــز از نــگاه نمادشــناختی، عناصــر کمتــری بــرای 
ــی  ــود را در عوامل ــی خ ــای درون ــا معن ــد؛ ام ــه می ده ــه ارائ مطالع
ســاده تر همچــون رنــگ، ریتــم و ترکیب بنــدی پنهــان ســاخته 
اســت کــه بــا نگاهــی جســت وجوگر از منظــر زیبایی شــناختی 

می تــوان آن را تشــخیص داد.

پی     نوشت ها
ــا،  ــان و... و افــراد فرودســت شــامل رعای ــر شــامل اشــراف و کاهن 1. گروه هــای برت

زنــان و کــودکان اســت )غالمــی، 1387: 20(.
ــه دیــن، قانــون، تکلیــف، عدالــت و بســیاری مفاهیــم دیگــر  2. دارمــا را می تــوان ب
ترجمــه کــرد؛ امــا در واقــع شــامل همــه ایــن مفاهیــم می گــردد. دارمــا به عنــوان 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، 1387: 6(.
ــت  ــوده اس ــات او ب ــودا و تعلیم ــی ب ــا، زندگ ــار آجانت ــی های غ ــوع نقاش 3. موض

.)338  -339  :1373 )وزیــری، 
ــزی اســت کــه  ــای چی ــه معن ــد، ب 4. راگاهــا و راگینــی ســبک موســیقی ســنتی هن
ــون، 1388:  ــد )کری ــر می کن ــا و هیجــان پ ــا احســاس، تمن ــگ می بخشــد و ذهــن را ب رن

ــردد: ــی مشــخص می گ ــد تحــت ســه ویژگ ــم هن ــوم راگا در مآخــذ قدی 250(. مفه
ترکیب صوتی و تأثیرگذاری یا انعکاس آن بر حس موسیقایی شنونده؛

استفاده از فیگورهای مشخص ملودی؛
قابلیــت یــا امــکان شادی بخشــیدن بــه روح انســان. ایــن مــورد را می تــوان 
ــعات و  ــان س ــه هم ــت ک ــدو دانس ــن هن ــادی آیی ــول بنی ــه اص ــوم ب ــن مفه نزدیک تری

رهایی بخشــی بــه روح آدمــی اســت )مســعودیه، 1383: 70(.
5. Bhairavi.

6. شری به معنای افتخار و راگا نوعی موسیقی است )مسعودیه، 1383: 75(.
7. Mewar.

ــث  ــر و مؤن ــم مذک ــر دوآلیس ــا ب ــۀ اول بن ــیقی در درج ــازها و موس ــم س 8. سمبلیس
ــاًل ترومپت ســازی مذکــر اســت )مســعودیه، 1383: 36(. ــود؛ مث مشــخص می ش

ــت  ــه عل ــه ب ــه در عصــر صفوی ــی ک ــران ایران ــد، نگارگ 9 . میرســیدعلی و عبدالصم
ــبک  ــن س ــذاری ای ــد، در بنیان گ ــرت کردن ــد مهاج ــه هن ــران ب ــار ای ــای درب بی مهری ه
ــخه ای از  ــه نس ــوان ب ــان می ت ــار آن ــه آث ــتند. از نمون ــی داش ــهمی اساس ــری س از نگارگ
ــی 50  ــا همراه ــه ب ــرد ک ــاره ک ــه اش ــر روی پارچ ــر 1400 تصوی ــتمل ب ــه مش حمزه نام
ــن  ــب کمال الدی ــخص از مکت ــور مش ــد و به ط ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــدی ب ــتیار هن دس

ــاز، 1385: 557(. ــت )پاکب ــه می گرف ــزاد مای به
10. Bichitr.
11. Ranj.

12. در 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 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــت پوشــیده می شــود. ب ــال و فضیل ــه ســود کم ــت درگذشــتگان ب هدای
برعکــس بــاور عامــه، ایــن رنــگ در فرهنــگ هنــدو نشــانۀ غــم و مــرگ نیســت؛ بلکــه 

ــان، 1377-1378: 38(. مبیــن هدایــت و پاکــی اســت )گوهری
13 .فــرد مهم تــر و دارای مقــام باالتــر در ایــن نــوع پرســپکتیو، بزرگ تــر از ســایرین 
ــاد  ــز ی ــی نی ــی اجتماع ــوان دورنمای ــت عن ــم، گاه تح ــن مه ــود. از ای ــان داده می ش نش
می شــود )ایرویــن، 1389: 274(؛ ماننــد تصویــر 9 کــه نه تنهــا نشــانگر پرســپکتیو مقامــی 
ــوع  ــدی، ن ــت ترکیب بن ــه از جه ــت، بلک ــی اس ــۀ کال ــر اله ــان دادن پیک ــر نش ــا بزرگ ت ب
قرارگیــری شــخصیت ها، هالــۀ دور ســر و... شــباهت های بســیاری بــا نــگارة جهانگیرشــاه 

دارد.
14. ســاکیامونی لقــب بــودا، بنیان گــذار کیــش بودایــی و معنــی آن حکیــم ســاکیاس 
اســت. ســاکیاس قبیلــه قدیمــی کوچکــی اســت کــه بــودا از میــان آن برخاســته و بــدان 
ــد و در آخریــن دامنه هــای  ــه، جنــگاور و زراعت پیشــه بودن نامیــده شــده اســت. ایــن قبیل
هیمالیــا، نزدیــک رودخانــۀ مقــدس، در حوالــی مــرز کنونــی هندوســتان و نپــال می زیســتند. 

ویرانه هــای آن بــه ســال 1897 کشــف شــد )دهخــدا، 1339: 162(.

منابع
انتشارات فرهنگستان هنر )1384(، شاهکارهای نگارگری ایران، تهران.

ــیاوش،  ــم س ــدو، مترج ــر هن ــم و هن ــارد )1375(، هندوئیس ــن، ت.ریچ بلرت
ــص 76-81. ــمارۀ 70، ص ــه، دوره اول، ش ــوره اندیش ــه س ــعید، دوماهنام س

پاکباز، رویین )1385(، دایره المعارف هنر، نشر فرهنگ معاصر، تهران.
ــه  ــر، دوفصلنام ــش مه ــطوره زای ــد )1386(، اس ــی، حمی ــه عل ــری قری جعف

ــص 85-104. ــمارۀ 12، ص ــی، ش ــات ایران مطالع



58
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی   دوره 20، شماره 4، زمستان1394

ــدو،  ــن هن ــوم دی ــل س ــد فص ــان هن ــر )1344(، ادی ــی، منوچه ــار محب خدای
ــص 71-76. ــمارۀ 21، ص ــد، ش ــه وحی ماهنام

ریختــه گــران، محمدرضــا )1385(، هنــر و زیبایــی شناســی در شــرق آســیا، 
انتشــارات فرهنگســتان هنــر، تهــران.

شــاهوردی، صدیقــه )1384(، رنــگ در نقاشــی ایرانــی،  خیــال شــرقی، شــمارۀ 
1، صــص 156-166.

غالمــی، رضــا )1379(، اخــالق در آییــن هنــدو، ماهنامــه کتــاب مــاه دیــن، 
ــص 16-20. ــمارۀ 32، ص ش

ــای  ــر در رازه ــی س ــر و آدم ــیر س ــدای ش ــوس )1386(، خ ــن گال، هوبرت ف
میترایــی، مترجــم، بهــزادی، رقیــه، ماهنامــه چیســتا، شــمارۀ 141 و 142، صــص 

.23-11
ــخ مختصــر هنــر هنــد، مترجــم ســجودی،  ــون، روی ســی )1388(، تاری کری

ــر، تهــران. ــرزان، ســجودی، کاوه، انتشــارات فرهنگســتان هن ف
کوماراســوآمی، آنــدا )1382(، مقدمــه ای بــر هنــر هنــد، مترجــم ذکرگــو، امیــر 

حســین، انتشــارات روزنــه، تهــران.
گل محمــد، فریبــا )1379(، تاریــخ اجمالــی هنــر هنــد، ماهنامــه کتــاب مــاه 

هنــر، شــمارۀ 22، صــص 14-18.
گوهریــان، فاطمــه و کمــال حــاج ســید جــوادی و هــادی حســینی خامنــه ای 
)78-1377(، بررســی مفهــوم رنــگ در آیــات و روایــات، پایــان نامــه کارشناســی 
ــاری،  ــر و معم ــز، دانشــکده هن ــران مرک ارشــد، دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد ته

تهــران.
مســعودیه، محمــد تقــی )1383(، مبانــی اتنوموزیکولــوژی، انتشــارات ســروش، 

ن. تهرا
وزیــری، علینقــی )1373(، تاریــخ عمومــی هنرهــای مصــور، انتشــارات 

هیرمنــد، تهــران.
www.Asia.si.edu. سایت گالری هنر فریر، واشنگتن دی سی.




