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چكيده
پادشاهان گوركاني هند تحت تأثير هنر و فرهنگ ايران بودند چنانچه در زمان همايون نيز برخي هنرمندان 
ايراني به دربار ايشان راه يافتند. اين دوران از درخشان ترين دوران فرهنگي و هنري هنر دورة اسالمي است. 
پس از همايون و در دورة اكبر شاه نيز سبك نگارگري تحول پيدا كرد، هنرمندان هندو  به همراه ورود آثار 
اروپايي، موجبات تحول در سنت نقاشي گوركاني شده و نسخه هاي فرواواني توليد شد و از آن جمله نسخة 

خطي ديوان انوري  در قطع جيبي براي اكبرشاه مي باشد. 
هدف اين مقاله  بررسي الگوهاي زيبايي شناسي موجود در آن  بر اساس رويكرد تجسمي با بررسي نگاره ها 
با در نظر گرفتن اشعار انوري  و هنر نگارگري  ايران است. سوال اين پژوهش عبارتست از تحليل بينامتني 

چگونه مي تواند موثر در بازشناسي  نگاره هاي ديوان حبيبي اكبر شاه باشد ؟
اين پژوهش با رويکرد بينامتني با هدف بررسي مؤلفه هاي مهم متن کالمي و متن تصويري و بازشناسي 
نگاره هاي اين نسخه خطي صورت گرفته است. گردآوري داده ها با استفاده از کتب و مقاالت و داده هاي 
اينترنتي بوده است. در نتيجه با تحليل بينامتني تأثير نگارگري ايراني در ساختار زيبايي شناسي نگاره ها 
و تأثير نقاشــي شمال اروپا در دورنماسازي و رنگ گذاري و همچنين تأثير نقاشي هندي در نگاره هاي 
اين نسخه خطي مزبور قابل بازشناسي بود. رابطه ميان متن کالمي با متن تصويري براساس اشتقاق و 

برگرفتگي بود که بافتار اجتماعي در متن تصوير تأثير بسياري داشت. 
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مقدمه
دوران گورکانيان هند عهد اعتالء نفوذ فرهنگ و هنر ايران در 
شبه قاره هنداست و درخشان ترين دوران فرهنگي و هنري 

هند اسالمي محسوب مي شود. 
نقاشي گورکانيان هند نوعي متفاوت از نقاشي اسالمي است 
که در قرن شانزدهم و هفدهم ميالدي (١٠ و ١١ هـ. ق) رواج 
داشته است. عالقه خاندان گورکاني به هنر مصورسازي و 
کتاب آرايي از زمان حکمراني مؤسس سلسله، بابر گورکاني، 
آغاز شد. بابر پس از پيروزي در پاني پات کتاب هايي در 
و  به پسرانش همايون  يافت،  لودي مغلوب  ابراهيم  قصر 

کامران واگذارکرد. 
شورش  دليل  به   (١٥٠٨-١٥٥٠) همايون  که  هنگامي 
درکشورش به دربار شاه طهماسب پناهنده شد در مّدت يک 
سال اقامت در تبريز، تحت تأثير هنر و فرهنگ ايران قرار 
گرفت. پس از اينکه به ياري سپاهيان قزلباش موفق به اعادة

 قدرت شد. دو تن از مشهورترين نقاشان ايراني به نام هاي 
«ميرسيد علي»و «عبدالصمد» را به دربار خود دعوت کرد. 
آن دو همراه با همايون از طريق کابل به دهلي رفتند. پس 
از مرگ همايون، اکبر عهده دار آنان شد. در زمان اکبر شاه 
(١٥٤٢-١٦٠٥) با تلفيق هنر استادکاران ايراني با هنرمندان 
مشهور هندويي سبک نگارگري گورکانيان تحول و تکامل 
پيدا کرد، بدين نحو که ظرافت زيرکانة سبک ايراني و ديد 
قوي و زنده و با نشاط هنرمندان هندو به گونه اي شگفت آور 
با هم تالقي کردند. از سويي ديگرآثار اروپايي که نمايندگان 
يسوعي به دربار اکبر آوردند موجب تحول در سنت نقاشي 
گورکاني شد. بدين ترتيب تصاوير انجيل سلطنتي چندزباني 
وکنده کاري هاي فالماندي و تکنيک هاي اروپايي مناظر تأثير 

عميقي بر نقاشي گورکانيان هند گذاشت. 
در گارگاه پر رونق اکبرشاه نسخه هاي متعددي از زندگي 
نامه ها، متون تاريخي، ديوان شعراي ايراني و ترجمه فارسي 
ادبيات هندو به تصوير درآمد. يکي از اين نسخ مهم ديوان 
انوري شاعر نامبردار نيمه دوم قرن ششم هـ. ق است که به 
قطع جيبي در سال ٩٩٦ ه. ق در سي و سومين سال سلطنت 
اکبرشاه در الهور به دست کاتب سلطنتي رونويسي شدو 

پس از آن نقاشان کارگاه سلطنتي به نگارگري آن پراختند. 
بر  هندي  ايراني-  نگارگري  تأثيرات  از  درخشاني  ترکيب 
نسخه خطي ديوان انوري کتاب جيبي اکبرشاه داللت دارد. 
نگاره هاي آن داراي ظرافت بي نهايتي از خط و رنگ هاي قوي 
وترکيب بندي هاي پيچيده است. برخي از اين نگاره ها به درک 
هنرمندان از مفهوم پرسپکتيو اروپايي اشاره دارد. در اين 
نگاره ها به طور هم زمان تأثير سه نوع الگوي زيبايي شناسي 
از نگارگري ايراني و هند و هنر غرب به ويژه شمال اروپا 
ديده مي شود. فضا سازي آثار،متأثر از طبيعت هند است و 
درپيکره نگاري و شيوه رنگ گذاري و دورنماسازي تلفيقي از 
نقاشي غرب به خصوص نقاشي شمال اروپا ديده مي شود. 
هدف پژوهش بر اساس رويکرد تجسمي و بررسي نگاره ها 

با در نظر گرفتن اشعار انوري و هنر نگارگري ايراناست لذا با 
تحليل بينامتني اشعار و نگاره هاي ديوان انوري کتاب جيبي 
اکبرشاه به بررسي نگاره هاي اين نسخه خطي پرداخته شده 
است. رويکرد بينامتني که شاخه اي از نشانه شناسي است که 
نخستين بار ژوليا کريستوا در سال ١٩٦٦ اصطالح بينامتنيت 
را مطرح کرد و بر اساس اين نظريه متن ها هيچ گاه به طور 
دفعي و مستقل خلق نمي شوند بلکه همواره در شبکه اي از 
متن هاي جهان نشانه اي شکل مي گيرند. چنان که هيچ متني 
بدون پيش متن نيست. براي متن ها آغازي وجود ندارد بلکه 
همواره تقليد يا تداوم است اين روابط بينامتني نه فقط در خلق 
آثار بلکه در خوانش و درک آن ها نيز حضور دارند چنان که 
هيچ خوانشي صورت نمي گيرد مگر اينکه متن ها پيش خوانده 
شده در آن ها دخالت کنند.از مهم ترين متفکران بينامتنيت 
که نقش مهم و به سزايي در رسميت بخشيدن بينامتنيت 
داشت روالن بارت (١٩٨٠-١٩١٥) بود. بينامتنيت نزد بارت 
اصالت هاي خاصي از جمله بينامتنيت خوانشي و بينامتنيت 
هنري دارد. از ديگر متفکران مهم بينامتنيت که رابطة يک متن 
با متن هاي ديگر پرداخت ژرار ژنت ساختارگرا و منتقد بزرگ 
فرانسوياست. ژنت هر رابطه اي را که يک متن مي تواند با 
غير خود داشته باشد به طور نظام مند مطالعه کند. به همين 
دليل ديگر واژة بينامتنيت که داراي معناي خاصي شده بود 
را شامل شود.  او  مطالعاتي  همة حوزه هاي  نمي توانست 
بر اين اساس، او واژة جديدي يعني ترامتنيت را ابداع کرد. 
بنابراين ترامتنيت هرنوع رابطه اي را که يک متن مي تواند با 
غير خود داشته باشد، شامل مي شود ژنت ترامتنيت را به پنج 
دسته تقسيم مي کند که اين پنج دسته به دليل نوع ارتباطي که 
يک متن با متن ديگر دارد از هم متمايز مي شوند و عبارتند 
از:١. بينامتنيت (بر اساس رابط هم حضوري) ٢. فرامتنيت 
(بر اساس رابطه انتقادي يا تفسيري) ٣. پيرامتنيت (بر اساس 
رابطه تبليغي و آستانگي) ٤. بيش متنيت (بر اساس رابطه 
برگرفتگي) ٥. سرمتنيت (بر اساس رابطه گونه شناسانه و 

تعلقي) 
بنابر اين بينامتنيت همواره دست کم روابط ميان دو متن را 
بررسي مي کند که اين دو متن مي تواند از دو نظام نشانه اي 
متفاوت باشندکه به آن بينامتنيت بينانشانه اي مي گويند و 
همچنين اين دو متن مي توانند از دو فرهنگ متفاوت باشند 
که به آن بينامتنيت بينافرهنگي مي گويند بر اين مبنا سوال 
اصلي پژوهش اين است که تحليل بينامتني چگونه مي تواند 
کتاب جيبي  انوري  ديوان  نگاره هاي  بازشناسي  در  مؤثر 

اکبرشاهباشد؟

روش تحقيق
متن  و  کالمي  متن  بينامتني  تحليل  رويکرد  به  توجه  با 
تصويري روش مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها 
و تبيين پرسش تحقيق، روش توصيفي و تحليلياست. روش 
گردآوري داده ها اسنادي و عکس برداري داده هاي اينترنتي 
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است. قابل ذکر است ديوان انوري کتاب جيبي اکبرشاه (نسخه 
خطي ٩٩٦ ه. ق) داراي ٥١ نگارهاست که جامعةو نمونه 
آماريدر اين پژوهش سيزده نگاره از اين ديواناست. روش 
نمونه گيري براساس نگاره هايي است که موزه فاگ هاروارد 
و موزه متروپليتن در کتابي با عنوان کتاب جيبي اکبرشاه 
در اختيار مخاطبان گذاشته اند از اين رو روش نمونه گيري 
تصادفي نيست. در مرحلة نخست به تحليل شرايط زير متني 
و پيرامتني حکومت گورکانيان هند به ويژه دوران اکبر شاه 
پرداخته شد سپس ديوان انوري نسخه خطي ٩٩٦ ه. ق ديوان 
جيبي اکبرشاه معرفي شد. براي شناخت مولفه هاي متن کالمي 
به توضيح آثار و انديشه ها و ويژگي هاي شعر انوري تحليل 
شد. پس از تبيين مولفه هاي کالمي و تحليل محتوايي، متن 
تصويري از لحاظ ساختاري و مضموني تشريح شدپس از 
آن تشابه و تفارق متن کالمي با متن تصويري تبيين شد و بر 
اساس آراء روالن بارتکه از پيشگامان به کارگيري بينانتنيت 
در هنراست و هر مجموعة نشانه اي را متن تلقي کرده است 
و به رابطه انواع متن ها در حوزة بينامتنيت پرداخته است 
و روابط بينانشانه اي را بخشي از روابط بينامتني مي داند 
(نامورمطلق: ١٣٩٤،١٤٨) ؛ به بينامتنيت بينانشانه اي پرداخته 
بينامتنيت  بررسيرابطة  به  ژنت  ترامتنيت  اساس  بر  شد. 
ميان متن تصويري و متن کالمي پرداخته شد و بينامتنيت 
صريح و اعالم شده، بينامتنيت غيرصريح و پنهان شده و 
بينامتنيت ضمني ميان متن کالمي و متن تصويري مشخص 
شد سرمتنيت ؛رابطة طولي و تعلقي متن تصويري با گونة 
خود (سبک نقاشي گورکانيان هند)، مشخص شد. با توجه 
به تعريف بينامتنيت بينافرهنگي ؛ روابط بينامتني بنابر ارتباط 
آن با فرهنگ- بر اساس يک حصر عقلي- به دو دسته درون 
فرهنگي (متن مرجع داراي فرهنگ مشترکي با متن اصلي 
باشد) و برون فرهنگي (متن مرجع داراي فرهنگ ديگري 
نسبت به متن اصلي باشد) و تمايز فرهنگي ميان متن کالمي 

و متن تصويري تحليل شد. 

پيشينه پژوهش
در زمينه نگارگري گورکانيان هند به خصوص ديوان انوري 
صورت  اندکي  پژوهش هاي  شاه  اکبر  براي  جيبي  کتاب 
گرفته استکه هر کدام با نگاهي کلي به اين مسئله پرداخته اند 
و روابط بينامتني نگاره ها و اشعار ديوان انوري بررسي 
اما پژوهش هايي که به صورت کل  و تحليل نشده است. 
يا موردي به هنر گورکانيان پرداخته اند، بر اساس منابع 
موجود ودر دسترس پژوهشگر به شرح ذيل است. الزم 
به توضيح است با توجه به درجةاهميت علمي، ابتدا مقاالت، 
سپس پايان نامه ها و در انتها کتاب هاي موجود در اين حوزه 
بررسي شدند. در تمامي مقاله هاي بررسي شده پژوهشگران 
تأثيرپذيري  و  بررسي  به  تحليلي  و  مقايسه اي  روش  با 
ايراني پرداختند که  از نگارگري  نگارگري گورکانيان هند 
مي توان به مقالة عفت السادات افضل طوسي و ندا هوشمند 

منفرد (١٣٩٥) با عنوان«بررسي تفاوت نگاره هاي عبدالصمد 
شيرازي در دربار شاه طهماسب صفوي و گورکانيان هند » 
فصلنامة مطالعات شبه قاره دانشگاه سيستان و بلوچستان، 
سال هشتم، شماره بيست و ششم ص ٤٢- ٢٣اشاره کرد؛ 
که با استفاده از منابع کتابخانه اي و مشاهده اي به بررسي 
آثار عبدالصمد در فاصله زماني ٩٢١هـ تا ٩٨٦هـ پرداخته 
است. که وجه تمايز اين مقاله با پژوهش حاضر در نوع 
رويکرد پژوهشي و مطالعة موردي يکي از نقاشان ايراني 
در دربار گورکانيان هنداست. مقالة محمد رضا پور جعفر 
و فرزانه فرخ فر (١٣٨٧) با عنوان«بررسي تطبيقي نگارگري 
مکتب تبريز و نگارگري گورکانيان (قرن ١٠)» فصلنامه علمي 
پژوهشي، نشرية هنرهاي زيبا، شماره ٣٥ ص ١١٥-١٢٤ 
بر پاية استدالل هاي تحليلي و ارائه جداول آماري، ميزان 
مکتب  نگارگري  از  گورکاني  مکتب  نگارگري  تأثيرپذيري 
تبريز بررسي شده است. اين مقاله از حيث تأثير نگارگري 
گورکانيان از نگارگري ايراني (مکتب تبريز) قابل توجه است 
و تمايز اين مقاله با پژوهش حاضر در نوع رويکرداست و 
هم چنين در اين مقاله نسخه خطي انوري کتاب جيبي اکبر 
با   (١٣٨٨) رسولي  زهرا  مقالة  است.  نشده  بررسي  شاه 
عنوان «تأثير نقاشي ايراني بر نقاشي هند در ادوار مختلف در 
سرزمين هاي شمال و دکن هند»در فصلنامة علمي پژوهشي 
پيام بهارستان شماره ٥ ص ٣٥٣-٣٦٠ با روش توصيفي به 
بررسي سبک هاي نقاشي مناطق مختلف هند و تأثير نقاشي 
ايراني پرداخته است. از ديگر مقاله هايي که به بررسي آثار 
عبدالصمد پرداخته است ؛ مقالة شيال کن باي (١٣٨٤) با 
عنوان « اسب در آثار عبدالصمد»، ترجمه شروين فريدون 
نژاد، هنرهاي تجسمي، سال ششم، تهران، ص ٣٠-٣٩است 
که اين مقاله برگرفته از مجموعة ارزشمند «استادان نقاشي 
گورکاني» است انتشارات مارگ در هند منتشر کرده است اين 
مقاله با هدف شناسايي و هويت بخشي به تصويرسازي هاي 
عبدالصمد از اسب و معاني نمادين و احتمالي آناست. با 
استناد بر آثاري که داراي رقم و امضاي عبددالصمد هستند 
يا منتسب به اويند نگارش شده است. وجه تمايز آن در نوع 
رويکرد و مطالعة موردي نگاره هاي اسب عبدالصمداست 
زهرا معّمر (١٣٩٣) در مقاله اي با عنوان«معرفي نسخه خطي 
اکبرنامه (محفوظ در موزة ويکتوريا و آلبرت لندن) در نامة 
فرهنگستان ويژه نامه شبه قاره صص ٣٢٣-٣٤٨ به معرفي 

و بررسي نگاره هاي نسخه خطي اکبرنامه پرداخته است. 
در ميان پايان نامه ها، ابوالفضل دريايي (١٣٧٢) در پايان نامه 
خود با عنوان «تأثير فرهنگ و هنر ايران در شکل گيري مکتب 
نقاشي هند و ايراني در دوره بابريان هند»استاد راهنما دکتر 
سيد مهدي غروي، نوشين نفيسي، کارشناس ارشد باستان 
شناسي دانشگاه تربيت مدرس با رويکرد تاريخي به بررسي 
مکتب نگارگري هند و علل مهاجرت نقاشان ايراني به هند 
و گسترش فرهنگ ايران در هند مي پردازد. و آزاده وزيري 
(١٣٩٢) در پايان نامه خود با عنوان بينامتنيت در نقاشي ايران 



مکتب اصفهان (رضا عباسي و شاگردانش) استاد راهنما 
دانشگاه  نقاشي  ارشد  کارشناسي  فيروزه اي،  محمدرضا 
آزاد اسالمي تهران مرکز، با رويکرد بينامتنيت، تأثيرپذيري 
آثار نقاشان مکتب اصفهان را بررسي کرده است و آموزش 
در شيوه سنتي نقاشي ايراني را مهم ترين عامل تأثيرپذيري 
مي داند. و روابط بينامتني آثار نگارگري مکتب اصفهان را 
تحليل مي کند وجه تشابه اين پايان نامه با پژوهش حاضر در 
رويکرد بينامتنيت است ولي در پايان نامه روابط بينامتني و 
بينافرهنگي ميان نگارگري گورکانيان هند با نگارگري مکتب 

اصفهان بررسي نشده است. 
 احمد گلچين معاني (١٣٦٩) درکتاب «کاروان هند: (در احوال 
و آثار شاعران عصر صفوي که به هندوستان رفته اند)»که 
در دو جلد تدوين شده است به بررسي و معرفي شاعران 
فارسي زبان در دربار گورکانيان هند مي پردازد. و اطالعات 
جامع و ارزشمندي از جايگاه شاعران و نويسندگان پارسي 

زبان در دربار گورکانيان هند به خوانندگان مي دهد. 
    Indian miniatures of the آمينا اوکادا (١٩٩٢) درکتاب 
Mughal courtنگارگران هندي در دربار مغوالن کبير (که 

هنوز به فارسي ترجمه نشده است). به معرفي نگارگران 
گورکانيان  مکتب  کارگاه  نگارگري  و سبک هاي  گورکاني 
     Mughalدرکتاب  (١٣٨٢) راجرز  ام   . مي پردازد. جي  هند 
عنوان عصر  با  زاده  هاشم  جميله  ترجمه  miniaturesبا 

نگارگري (مکتب مغول هند) جايگاه نگارگري در دوران مغول 
و مواد و روش هاي عملي و شيوه هاي کتاب آرايي را در 

دوران گورکانيان هند بررسي مي کند. 
  Anvari s Divan شيملو کري ولش (١٩٨٣) کتابي با عنوان
A pocket book for Akbar : (ديوان انوري کتاب جيبي 

اکبرشاه) را با همت موزه متروپلين و دانشگاه هاروارد تدوين 
کردند. کتاب داراي سه بخش است، در مقدمه و بخش اول 
کتاب با عنوان اکبر ودورانش ويلچ، نخست به توصيف نسخه 
خطي ديوان انوري براي اکبرشاه مي پردازد. شرحي کلي از 
اوضاع سياسي و اجتماعي دوران اکبر شاه مي دهد. جايگاه 
هنر و ادبيات را در دوران اکبر و جانشينانش را توضيح 
مي دهد . فصل دوم کتاب با عنوان انوري و اشعارش، شيمل 
به صورت مختصر به معرفي انوري و جايگاه واالي آن در 
ادبيات فارسي مي پردازد و. بخش آخر کتاب که مهم ترين 
به  انوري  ديوان  از  عنوان صفحاتي  با  است  کتاب  بخش 
بررسي نگارگري ها مي پردازد که شامل ١٥ نگاره از نقاشان 
هندي و ايراني است. تمايز اثر با پژوهش حاضر در نوع 
رويکرداست و نويسنده با نگاه کلي به نگاره و اشعار ديوان 

انوري کتاب جيبي براي اکبر شاه پرداخته است. 

تحليل شرايط زير متني و پيرامتني حکومت گورکانيان 
هند و ديوان انوري نسخه ٩٩٦ ه. ق

سلسلة مغوالن در هند با شعرا آغاز شد و پايان يافت و 
فرمانرواياني که در اين ميان حکومت کردند با کمي استثنا در 

دنيا جزء فرمانرواياني بودند که قدرت و درک بااليي براي 
معيارهاي زيبايي شناسي داشتند. بابر بنيان گذار سلسلة 
گورکانيان هنداست. پدرش ميرزا عمر شيخ بود که اصل و 
نسبش مستقيمًا به تيمور مي رسيد. مادر بابر دختر يونس 
خان مغول يکي از نوادگان چنگيز خان بود (شيمل:١٣٨٦، ٢٠-

١٩) پس از بابر پسرش همايون در سن بيست و دو سالگي 
در دهلي به تخت پادشاهي نشست . طالع همايون برخالف 
نامش خجسته نبود به دليل اختالف و جنگ با برادرانش 
هندال و کامران و هم چنين شيرخان افغان مجبور شد به 
دربار شاه طهماسب صفوي پناهنده شود. اقامت همايون در 
ايران مقارن با زماني بود که شاه طهماسب از هنر توبه کرده 
بود از اين رو همايون فرصت را غنيمت مي شمارد و سه تن 
از نگارگران دربار شاه طهماسب را براي پيوستن به دربارش 
دعوت مي کند هرچند ميرمصّور پيشنهاد را نمي پذيرد ولي 
پسرش (ميرسيد علي) و عبدالصمد به دربار گورکانيان هند 
مي روند (schimmel&welch,1983 : 17).پس از همايون 
پسرش اکبر به پادشاهي رسيد و تحول نگارگري گورکانيان 
هند مديون نحوة عملکرد با نبوغ اوست. براي اکبر نقاشي 
ماهيتي تزئيني نداشته است؛ «براي اکبر نقاشي از يک سو 
از  تاريخي و عشقي، و  وسيله اي براي زنده کردن متون 
سوي ديگر راهي براي بهتر شناختن همنوعانش بوده است: 
مشاهدة چهرة افسران و درباريانش که به آن ها دستورهايي 
داده بود، براي او اساس قضاوت حّتي ارتقا بود، تصوير 
چهره ها تا حدي به عنوان حکم توقيف با عکس و تفصيالت 
مورد استفاده بود (شيمل،١٣٨٥: ٣٢٨) در زمان اکبر شاه 
با تلفيق هنر استادکاران ايراني با هنرمندان مشهور هندويي 
سبک مغول تحول و تکامل پيدا کرد. «اکبر بايد با سنت هندي 
در نقاشي کمي آشنا بوده باشد، نگاشته هاي مصورچيني 
و هندو وجود داشته اندو اين براي تحول و تکامل نقاشي 
مغول مهم بود که اکبر هنرمندان هندو راجذب دربار کرد 
و اجازه داد تا با استادان تبريزي کار کنند؛ بدين ترتيب در 
زماني نسبتًا کوتاه سبک مغول شکل پيدا کرد، بدين نحو که 
ظرافت زيرکانة سبک ايراني و ديد قوي و زنده و با نشاط 
هنرمندان هندو به گونه اي شگفت آور با هم تالقي کردند و به 
يک هم زيستي دور از انتظار دست يافتند. نخستين اثري که 
در آن زمان مّصور شد طوطي نامه با تمام ٢٥٠ مينياتورش 
بود. که در آن جريان مشترک دو سنت، مي توانددر بيشتر 
جزئيات تشخيص داده شود، سپس حمزه نامه عظيم در قطع 
بزرگ که ساخت آن بيشتر از ١٥ سال وقت گرفت، در پي آن 
آمده است. وقتي که اين کار عظيم به شدت واقعي با وجود 
همة خيال پردازي به پايان رسيد. سبک اصلي مغول زاده 
شد (شيمل ١٣٨٦: ٣٢٦-٣٢٥). در دوره اکبر، نگارگران براي 
نخستين بار با نقاشي هاي اروپايي آشنا شدند و تأثير گرفتند. 
اکبر شاه در سال ١٥٧٣م طي لشکرکشي نظامي به گجرات، 
پس از تصرف بندر سورت با مردمان پرتغالي ساکن گوآ 
مواجه شد. عالقه اکبر براي آشنايي با هنر سرزمين هاي ديگر 

  تحليل بينامتني متن و نگاره هاي
ديوان جيبي  نسخه خطي ٩٩٦ه. ق 

اکبر    شاه/ ٥ -٢١
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فصلنامة علمي نگره

موجب شد که در سال ١٥٧٥م نمايندگاني رابه گوآ بفرستد و 
در سال ١٥٨٠ هيئتي مسيحي از گوآ به دربار گورکانيان هند 
آمدند. مبلغان زماني که به حضور اکبر در شهر جديد فاتح 
پور سيکري رسيدند. نسخ مصور انجيل هاي چند زبانه را به 
همراه داشتند. آن ها مدت سه سال در دربار اکبرشاه ساکن 
شدند و ضمن ديدار مداوم و مباحثات مذهبي با شاه، با اجازه 
اکبر شاه کليساي کوچکي ساختند؛ بر ديوارهاي کليساي 
مزبور تصاويري آويخته شده بود که احساسات اکبرشاه، 
خانواده اش و سايرين را برانگيخت. تأثير تصاوير آن چنان 
بود که شاه گورگاني هنرمندانش را براي نسخه برداري از 
آن ها فرستاد (crill&Jariwala,2010 :24-26) بدين ترتيب 
تصاوير انجيل سلطنتي چند زباني، و کنده کاري هاي فالماندي 
بايد تأثير فوق العاده اي روي هنر مغول گذاشته باشند، نه 
فقط موضوعاتي از انجيل، بلکه تکنيک هاي اروپايي مناظر 
و چيزهاي مشابه گرفته و استفاده شده اند (شيمل،١٣٨٦: 
٣٢٨). تأثير نقاشي شمال اروپا بر آثار نگارگري مغول کامًال 
مشهود است و پرسپکتيو و فضا سازي آثار را بسيار تغيير 
داد در تاريخ کمبريج در اين باره نوشته شده است: تأثير 
نقاشي مبلغان مسيحي در نگارگري مغول تأثير در پذيرش 
مناظر طولي و هوايي موسوم به دورنما، خود را نشان داد. 
در دورنماهاي ويژه مغوالن، طرح ها با کثرتي از نقاط رو به 
زوال بر روي هم سوار مي شدند، به گونه اي که همه جزئيات 
با روشني برابر نشان داده مي شدند، اما دور نماي توحيدي 
نيز رايج گرديد (هولت،لمبتون و لوئيس، ١٣٨٧: ١٠٢١). شيوه 
کارهنرمندان و ابزارشان به اين صورت بود که هنرمندان 
سازندگان قلم مو هايشان بودند. قلم مو ها معموًال از موي 
ظريف سنجاب ساخته مي شد و با توجه به موارد استفاده 
و ظرافت مورد نياز در اندازه هاي متفاوت بود. از هر قلم مو 
تنها براي يک رنگ استفاده مي کردند. منشاء رنگ ها،حيواني، 
گياهي و معدني بود. (شيمل،١٣٨٦: ٣٢٦) در دورة اکبر غالبًا 
از کاغذهاي کرم رنگ سبک استفاده مي کردند. اجرا نقاشي 
مغول حداقل به سه مرحلة مجزا تقسيم مي شد. نماي اوليه 
که طرح گفته مي شد و بعد صورت يا چهره نمايي و در آخر 
رنگ آميزي، که در بسياري از موارد هنرمندان گوناگون بر 
روي يک مرحله کار مي کردند. در دوران اکبر نسخ بسيار 

بازنويسي و به دست نقاشان مصّور شد.
 از جمله ديوان انوري، شاعر نامدار قرن ششماست که بنا به 
اقوال معروف يکي از سه پيامبر شعر فارسي است. اشعار 
انوري نمايندة کامل سبک دورة سبک سلجوقي است. ذبيح 
اهللا صفا درباره ويژگي شعر انوري مي نويسد:« انوري طبعي 
قوي و انديشه يي مقتدر و مهارتي وافر در آوردن معاني 
دقيق و مشکل در کالم روان و نزديک به لهجة تخاطب زمان 
داشت . بزرگ ترين وجه اهميت او در همين نکتة اخير يعني 
استفاده از زبان محاوره در شعر است و او بدين ترتيب تمام 
رسوم پيشينيان را در شعر در نوشت و طريقه يي تازه در 
آن ابداع کرد. که عالوه بر مبتني بودن بر زبان تخاطب، با 

رعايت سادگي و بي پيرايگي کالم و آميزش آن با لغات عربي 
وافر و حتي ترکيبات کامل عربي و استفاده از اصطالحات 
علمي و فلسفي بسيار و مضامين و افکار دقيق و تخيالت و 
تشبيهات و استعارات بسيار همراه است. گاه سخن انوري 
به درجه يي از سادگي مي رسد که گويي او قسمت هايي از 
محاورات معمول و عادي را در شعر خود گنجانيده است و 
گاه بر اثر احتواء بر معاني دقيق و مشکل، در همان حال که 
الفاظ روان دارد، فهم آن چنان دشوار مي شود که محتاج 
شرح و توضيح است (صفا، ١٣٨٦: ٢/٦٦٧). اما غزل انوري 
ساده و به زبان محاورة عصر است و از الگوهاي سعدي 
بوده است. سعدي رواني کالم را از او آموخته است. به اين 
معني که بتوان شعر را يک نفس و هيچ گير و اشکالي به 

راحت ترين وجه خواند (شميسا،١٣٨٨: ١١٤).
نسخه خطي ديوان انوري کتاب جيبي اکبرشاه که اکنون در 
موزه هنر فاگ هاروارداست در سال ٩٩٦ ه. ق در سي و 
سومين سال سلطنت اکبر شاه زماني که چهل و هفت سال 
داشت در الهور به دست کاتب سلطنتي رونويسي شد . و 
شامل ٣٥٤ برگ استو در اندازه ½ ٥ در ٧/٨ ٢ اينچ است. 
قسمت متن دار که با خطوط سياه و طاليي باريک احاطه 
شده داراي ابعاد ١/٨ ٤ در ٢ اينچ و هر صفحه شامل پانزده 
خط شعراست. حاشيه صفحات داراي ابر و باد است که به 
رنگ هاي خاکستري مايل به آبي، زرد و سايه هايي از رنگ 
آبياست. که در بعضي از صفحات به وضوح مشخص است 
و در بعضي ديگر صفحات به سختي مي توان ديد. اما در همه 
صفحات رنگ طاليي در کادرها به کار رفته است. و در بعضي 
از صفحات از کاغذ هاي رنگي داراي رگه هاي طاليي استفاده 
شده است. که به نظر مي رسد به برگه هاي اصلي شکننده 
چسبانده شده اند. بر خالف شيوه رايج که کاتبان اشعار را بر 
اساس حروف آخر رديف و قافيه قرار مي دانند در اين نسخه 
خطي اشعار بر اساس حروف اصلي قافيه گردآمده است. در 
نتيجه شعري که قافيه آن «آنست» در اين ديوان تحت حرف 
«ن» و نه حرف «ت» طبقه بندي مي شود و اين شيوه معمول 
 Schimmel and Welch, .در تمامي نسخه هاي جديد است
بي  ظرافت  داراي  ديوان  اين  نگاره هاي   ((1983:p68-66

نهايتي از خط و رنگ هاي قوي و ترکيب بندي هاي پيچيده 
است. برخي از نگاره ها به درک هنرمندان از مفهوم پرسپکتيو 
اروپايي اشاره دارد در اين نگاره ها به طور هم زمان تأثير 
سه نوع الگوي زيبايي شناسي از نگارگري ايراني- هندي و 
هنر غرب ديده مي شود فضا سازي آثار متأثر از طبيعت هند 
است و در پيکره نگاري و شيوه رنگ گذاري و دورنماسازي 
تلفيقي از نقاشي غرب به خصوص نقاشي شمال اروپا ديده 
مي شود. اين نسخه خطي عالوه بر اهميت تاريخي داراي 
اهميت فرهنگي نيزاست و نمايانگر سخاوت شاهان هند و 
عالقة قلبي آنان به فرهنگ و ادبيات ايران است بلکه با تأملي 
عميق تر هم چنين نمايانگر ماهيت سلطنت مغول در هند و 

رابطة دربار با فرهنگ و اجتماع است. 



تحليل متن و تصوير در نگاره هاي نسخه ديوان جيبي 
اکبرشاه

نگاره نخست با عنوان «معشوق نيمه شب مي آيد» منسوب 
به شيوا داس است. در قسمت پايين نگاره مطلع قصيده (بر 
من آمد خورشيد نيکوان شبگير/ به قد چو سرو بلند و برخ 
چو بدر منير) درمدح اميرضياء الدين مودود احمد عصمي 
(انوري ١٣٣٧: ١٦٤-١٦٢) آمده است. در متن کالمي معشوق 
يا (half better) هنگام سحرگاه بي اختيار و بي تدبير بدون 
زحمت انداختن نگهبان و غالم به اتاق شاعر آمده است و با 

شاعر به گفت و گو مي پردازد. 
در تحليل بينامتني ميان متن تصويري و متن کالمي رابطه 
دو متن بر اساس برگرفتگي و اشتقاق است متن تصوير از 
متن کالمي برگرفته شده است. از مهم ترين اصولي که در 
متن تصويري و متن کالمي رعايت شده است؛ زمان، مکان 
و کنش است. به دليل اينکه متن کالمي و متن تصويري هر 
دومتن متعلق به فرهنگ اسالمي مي باشند . نگارگر در متن 
تصويري هنگام سحرگاه را پيش از طلوع خورشيد در نظر 
گرفته است و قرار دادن چراغي در سمت راست تصوير 

فضاي تاريک و روشن شب را القا مي کند. 
زمان در متن کالمي و متن تصويري به درستي رعايت شده 
است. در هر دو متن معشوق در اتاق ظاهر گشته است و در 
حال بيدار کردن شاعر يا جوان خوابيده است. قرار گرفتن 

بيت نخست متن کالمي در قسمت پايين متن تصوير، ارجاع 
را به متن کالمي قطعي مي کند. بنابراين بينامتنيت صريح 
و اعالم شده است. نگارگر به متن اجتماع نيز ارجاع داده 
است،معماري بنا و لباس پيکره ها برآمده از بافت فرهنگي 
متفاوتي از متن کالمياست بنابراين داراي روابط بينامتني 
بينافرهنگي و بينا زماني است. از سوي ديگر تنها بخشي از 
متن کالمي (تغزل قصيده) درمتن تصويري لحاظ شده است 
از اين رو تراگونگي رابطه بيش متن با پيش متن از نوع کاهش 
برقرار است. ميان اين متن تصويري با سبک نگارگري مغول 
رابطه تعلقي برقرار است. چهره هاي نيم رخ غلبه رنگ گرم به 
رنگ سرد، نورپردازي و ايجاد سايه روشن هم چنين ترکيب 
بندي نامتقارن از ويژگي نگارگري مغوالست از اين رو ميان 
اين نگاره با سبک نگارگري مغول رابطه سرمتنيت برقرار 
است. از سوي ديگر رعايت قاعده هم زماني، چهره سمبليک 

تصوير١. معشوق نيمه شب مي آيد منسوب به شيواداس١٤×١٥. ٥ 
مأخذ:موزه  هاروارد

 .cmتصوير٢. با عنوان انوري در خانه تابستاني منسوب به بسوان ٧
٥×١٣. ٨ماخذ: همان

  تحليل بينامتني متن و نگاره هاي
ديوان جيبي  نسخه خطي ٩٩٦ه. ق 

اکبر    شاه/ ٥ -٢١
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جوان خوابيده و معشوق و تزئينات و اسليمي ها برگرفته از 
نگارگري ايرانياست. 

نگاره دوم با عنوان انوري در خانه تابستاني مربوط به قصيده 
در وصف اوحدالدين اسحاق از شخصيت هاي شناخته شده 
مرواست. اين قصيده با مطلع (دوش سرمست آمدم به وثاق/ 
با حريفي همه وفا و وفاق) (انوري،١٣٣٧: ١٧٨-١٧٦) در ٤٢ 
بيت سروده شده است. در متن کالمي تغّزل اين قصيده به 
صورت يک حکايت روايي است که شاعر به صورت اول 
شخص روايت مي کند: که شب به اتاق آمدم با حريفي (هم 
پياله) که با وفاوفاق بود. و ديدم از شرابي که از پريشب باقي 
مانده بود شيشه اي نيمه بر کناره طاقچه بود. شرابي که چون 
عهد دوستان خالص و يک رنگ ومانند عيش عاشقان تلخ 
بود. چون هواي پيشگاه خانه مناسب نبود هر دو به تابخانه١ 
رفتيم و در کنار پنجره کوچکي نشستيم که آسمان از آن 
ديده مي شد. در دست راستم کتاب منطق و در دست چپم 
کتاب هندسه داشتم. همة اطراف خانه از رخ درخشان يار 
و مي براق پر تأللو و روشن شده بود و غزل هاي خود را 
بدون ساقي و مطرب در نهاوندو راهوي و عراق مي خواندم. 
پس از اين توصيفات به يکباره معشوق ظاهر مي شود و 
شاعر از زبان معشوق به مدح اوحدين اسحاق مي پردازد. در 
تحليل بينامتني متن تصويري داراي عناصري است که با متن 
کالمي متفاوت است. دو عنصر مهم اصول روايي زمان و 
مکان که در متن کالمي آمده است که در متن تصويري لحاظ 

نشده است . نگارگر تنها به کنش شاعر وحريف (در حالي که 
کتاب و اوراق در دست دارد و با حريفي که جام در دست 
دارد در حال گفت و گو است) پرداخته است. تعداد افراد نيز 
در متن کالمي با متن تصويري مطابقت ندارد. بخشي از 
متن کالمي در متن تصوير آمده است ولي نگارگر مضمون 
کلي متن کالمي را در متن تصوير لحاظ کرده است و از 
اين رو بينامتنيت ضمني است. عناصر بافت اجتماعي دربار 
گورکانيان هند در متن تصويري حضور چشم گيري دارد 
پس ميان متن کالمي با متن تصوري بينامتنيت بينافرهنگي 

(برون فرهنگي) برقرار است. 
رابطه ميان بيش متن (متن کالمي) با پيش متن (متن تصويري) 
دگرگونگي (تراگونگي) است. و تغييرات به صورت افزايش و 
کاهش با هم صورت گرفته است و آن طور که ژنت مي گويد، 
تغييرات به صورت جانشيني است. تغييرات و جابه جايي 
عناصر پيش متن (متن تصويري) با بيش متن (متن کالمي) 
بسيار گسترده است و بيش متن از پيش متن خود بيشترين 
فاصله را گرفته است. اين متن تصويري رابطه طولي با ديگر 

 cm14×15تصوير٣. با عنوان وزير بزرگوار منسوب به مانوهر
ماخذ:همان

 cm7.تصوير٤. با عنوان روزي در بوستان . منسوب به ماهيش
97 .13×26مأخذ:همان



نگاره هاي سبک نگارگري مغول دارد. غلبه رنگ هاي گرم بر 
رنگ هاي سرد، به کارگيري رنگ طاليي در ظروف و تزئينات 
پيکره ها، تنوع در رنگ ها، تنوع بافت گياهي و پرداختن به 
جزئيات بافت تنه درختان، پيکره هاي پويا، تنوع چهره پيکره ها 
رابطه تعلقي و گونه شناسانه اين متن تصويري را با مکتب 
نگارگري گورکانيان را نشان مي دهد. رعايت پرسپکتيو خطي 
نيز از ديگر ويژگي هاي سبک نگارگري گورکانيان است که 

به تأثير از نقاشي شمال اروپا است. 
نگاره سوم با عنوان وزير بزرگوار مربوط به قصيده انوري 
با مطلع (به نيک طالع و فرخنده روز و فرخ فال/ به سعد اختر 
و ميمون زمان و خرم حال) در مدح خواجه نظام الملک صدر 

الدين محمد است. (انوري،١٣٣٧: ١٧٦-١٧٤) 
اين قصيده مقتضب در سي و هشت بيت سروده شده است. 
در تحليل بينامتني از مهم ترين اصولي که در متن کالمي 
و متن تصويري رعايت شده است زمان روز است که در 
متن تصويري لحاظ شده است و ديگر وصف وزيري است 
کهخدايگان وزيران، قبلة و آمال،عالم و صاحب شوکت است. 
کنش وزير در متن کالمي و متن تصويري يکسان است. 
عينا چندين بيت از متن کالمي در متن تصويري آمده است 
عالوه بر اين متن کالمي در متن تصويري حضور دارد. از 
اين رو بينامتنيت صريح و اعالم شده است. از آنجا که متن 

تصويري به زمان و مکان ديگري از متن کالمي تعلق دارد 
و متن اجتماعي در متن تصويري لحاظ شده است از اين رو 
بينامتنيت بينافرهنگي (برون فرهنگي) و بينازماني است که 
رابطه بيش متن با پيش متن را دچار دگرگوني يا تراگونگي 
کرده است. بعضي از توصيفات و تشبيهات در متن تصويري 
تصويري  متن  در  نگارگر  ديگر  سوي  از  و  است  نيامده 
از  است.  افزوده  را  اتاق)  فضاي  (مانند؛کاتبان،  عناصري 
اينرويمتنيت داراي تراگونگي هم نشيني است. ميان اين متن 
تصويري با سبک نگارگري گورکانيان هند رابطه تعلقي وجود 
دارد، غلبه رنگ هاي گرم به رنگ هاي سرد،نور پردازي در 
فضاي پس زمينه، رعايت پرسپکتيو خطي و جوي، رئال بودن 
چهره ها و حاالت فيزيکي پيکره ها (که اين ويژگي بر نگارگري 
ايران تأثير گذاشته است ؛در مکتب نگارگري اصفهان تالش 
نگارگران براي نماياندن چهرة واقعي شاه طهماسب بدون بر 
هم زدن حالت نگارگري محسوس است. ) رابطه سرمتنيت 
اين نگاره را با مکتب نگارگري گورکاني نشان مي دهد. قاعده 
هم زماني و پرسپکتيو مقامي از ويژگي هاي نگارگري ايران 

است. که در اين نگاره به کار رفته است. 
نگاره چهارم با عنوان روزي در بوستان مربوط به قصيدة 
در وصف ربيع و مدح مجدالدين ابوالحسن عمراني است اين 

قصيده با مطلع
 روز عيش و طرب و بستانست 

 روز بازارگل و ريحانست 
 در بيست و يک بيت سروده شده است (انوري،١٣٣٧: ٥٩-

اندازه در  مشخص  نا  نگارگر  عمرفزايي  تو  عنوان  با  تصوير٦. 
cm14×15،  مأخذ:همان

 تصوير٥.  با عنوان سفر شاعر، منسوب به عبدالصمد اندازه صفحه٨. 
٧×١٤. مأخذ: همان

  تحليل بينامتني متن و نگاره هاي
ديوان جيبي  نسخه خطي ٩٩٦ه. ق 

اکبر    شاه/ ٥ -٢١
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٥٧) و انوري در تغزل اين قصيده (سيزده بيت نخست) به 
وصف طبيعت بهاري پرداخته است. مطلع قصيده در باالي 
تصوير و بيت دوم قصيده در پايين تصوير در کادر آمده 
است. در تحليل بينامتني، متن تصويري از متن کالمي بر گرفته 
شده است. زمان و مکان در هردو متن لحاظ شده است. ولي 
کنشگر در متن کالمي و متن تصويري يکسان ناست. دو بيت 
نخست متن کالمي در متن تصويري حضور دارد. تشبيهات 
و توصيفات متن کالمي در متن تصويري نمايان است بر اين 
اساس بينامتنيت صريح و آشکار است. تأثير متن اجتماعي 
و طبيعت هند در متن تصوير کامًال مشخص است از اين 
رو بينامتنيت بينافرهنگي است. بيش متن محدود به پيش 
متن (متن کالمي) ناست عناصري مانند باغبانان، مرغابي ها 
و  است  اضافه شده  متن  بيش  در  را  هند  گياهي  بافت  و 
بخش هايي از پيش متن (متن کالمي) در متن تصويري لحاظ 
نشده است از اين رو بيش متنيت تراگونگي (دگرگونگي) به 
صورت جانشيني صورت گرفته است. ميان اين نگاره با ديگر 
نگاره هاي سبک نگارگري گورکانيان هند رابطه طولي برقرار 
استدر بابر نامه تصاويري از بوستان هايي که باغبانان در آن 
در حال بذر پاشي يا بيل زدن مي باشند،آمده است. ميان قلم 
گيري ها و تنوع رنگ ها و استفاده از رنگ طاليي در ظروف 
و تنوع بافت گياهي و ترکيب بندي نا متقارن، چهره هاي از 
نيم رخ اين نگاره با نگاره هاي مکتب نگارگري گورکانيان هند 

تصوير٧. با عنوان درخواست هاي انوري آورده شده است نگارگر 
نامعلوم دراندازه x 7. 62cm 97 .13مأخذ:همان

 تصوير٨. با عنوان لذت بهشتي در زمين نگارگرخم کاران در اندازه cm  ١٤  ٨ ، مأخذ: همان.



رابطه سرمتنيت برقرار است. 
نگاره پنجم با عنوان سفر شاعر مربوط به قصيدة در مدح 
ميرآب مرو صاحب سعيد صدرالدين نظام الملک است که اين 
قصيده با مطلع (نماز شام چو کردم بسيج راه سفر/ درآمد 
از درم آن سرو قد سيمين بر) در شصت و دو بيت سروده 
شده است (انوري،١٣٣٧: ١٢٣-١٢١). در تغّزل قصيده شاعر 
با زاويه ديد اول شخص به وصف گفت و گوي خويش با 
معشوق و علت سفرش مي پردازد. بيت چهاردهم اين قصيده 
(به شهر خويش درون بي خطر بود مردم/ بکان خويش 
درون بي بها بود گوهر) در باالي تصوير و بيت شانزدهم 
قصيده (بجرم خاک و فلک در نگاه بايد کرد/ که اين کجاست 

زآرام و آن کجا ز سفر) در پايين تصوير آمده است. 
در تحليل بينامتني متن تصويري از متن کالمي برگرفته شده 
است. زمان و کنش در هردو متن رعايت شده است. دو بيت از 
متن کالمي در متن تصويري آمده است. از اين رو بينامتنيت 
صريح و اعالم شده است . متن تصويري در زمان و مکان 
متفاوتي از متن کالمي شکل گرفته است و متن اجتماعي در 
متن تصوير حضور چشمگيري دارد. نوع پوشش پيکره ها و 
اسباب و لوازم سفر و هم چنين بافت طبيعت و مناظر شهري 
برگرفته از متن اجتماعي هند گورکانيان است از اين رو ميان 
متن تصويري با متن کالمي رابطه بينامتنيت بينافرهنگي 
(برون فرهنگي) برقرار است. در زمينه بيش متنيت، متن 
تصويري عناصري متن کالمي کاهش يافته است . نگارگر 
بخشي از گفت و گوي ميان عاشق با معشوق، مدح ممدوح را 
در متن تصويري لحاظ نکرده است. از سوي ديگر عناصر 
ديگري به مانند مالزمان و همراهان سفر را به متن تصوير 
افزوده است . رابطه بيش متن با پيش متن دچار دگرگونگي 
(تراگونگي) هم نشيني شده است و تغييرات و جابه جايي 
بسيار گسترده است و بيش متن (متن تصويري) از پيش 
متن (متن کالمي) خود بيشترين فاصله را گرفته است. به 
همين دليل در نگاره به جاي تصوير شاعر، تصوير پادشاه 
گورکاني با مالزمان و همراهنش نقاشي شده است. ميان 
تعلقي  نگارگري گورکانيان هند رابطه  با سبک  نگاره  اين 
برقرار است. چهره هاي از نيم رخ، غلبه رنگ گرم بر رنگ 
سرد، ترکيب بندي نامتقارن و پيکره هاي پويا و متحرک و 
پرسپکتيو جوي و خطي رابطه سرمتنيت اين نگاره را با 
نگارگري گورکانيان هند نشان مي دهد. در عين اينکه ميان اين 
نگاره با سبک نگارگري گورکانيان هند رابطه طولي برقرار 
است. رابطه اين متن تصويري با نقاشي شما اروپا غير قابل 
انکار است. شيوه نقطه پردازي در ايجاد سايه و روشن و 
القاي عمق در طبيعت، هم چنين هم آميزي انسان با طبيعت، به 
گونه اي که فضا کانسپت هنرمند شده است و از طريق فضا 
احساسي را در ما ايجاد مي کند. (هواي ابري و خاکستري غم 
و حزن غربت را تداعي مي کند) رابطه تعلقي اين متن با نقاشي 
شمال اروپا است، از سوي ديگر، پرسپکتيو مقامي کوه هاي 
گروتسک گونه رابطه اين متن را با نگارگري ايراني نشان 

مي دهد. هم آميزي اين ويژگي هاي نگارگري ايراني و نقاشي 
شمال اروپا و نگارگري هندو موجب به وجودآمدن اين سبک 

نگارگري متمايز شده است. 
نگاره ششم با عنوان تو عمر فزايي مربوط به قصيدة ويحک اي 
صورت منصوريه باغي و سراي با مطلع (ويحک اي صورت 
منصوريه باغي و سراي/ يا بهشتي که به دنيات فرستاد 
خداي) در سي و يک بيت است (١٣٣٧،٢٩٥-٢٩٤). که انوري 
در تّغزل قصيده با زاويه دوم شخص مفرد با باغ منصوريه 
به گفت و گو مي پردازد. توصيفات انوري ازسراي منصوريه 
بسيار اغراق آميز است. دربيت بيستم پس از تخلص به مدحو 

دعاي خواجه ناصرالدين طاهر مي پردازد
نگاره تو عمرفزايي کل صفحه را در برگرفته است و مطلع 
قصيده در باالي نگاره و بيت دوم در پايين نگاره آمده است. 
درتحليل بينامتني متن تصويري داراي عناصري است که 
با متن کالمي متفاوت است . در متن تصويري تنها معنا و 
مفهوم چند بيت بيان شده است. با اينکه دو بيت از متن کالمي 
در متن تصويري حضور دارد، نگارگر تنها به معناي ضمني 
متن کالمي اکتفا کرده است از اين رو بينامتنيت ضمني است. 
مخاطب متن کالمي با متن تصويري يکسان نيست. نگارگر 
برداشت خاص خود را از متن کالمي داشته است. عناصر 
متن اجتماع در متن تصويري حضور چشمگيري دارد چون 

 تصوير٩. با عنوان روشن کردن ديگ شاعر منسوب به نانها در اندازه:
   مأخذ:همان
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متن تصويري در زمان و مکان ديگر (گورکانيان هند) شکل 
گرفته است داراي بينامتنيت بينافرهنگي (برون فرهنگي) و 
بينازماني است. ميان پيش متن (متن کالمي) با بيش متن 
(متن تصويري) بيش متنيت تراگونگي به صورت جانشيني 
برقراراست. در بيش متن توصيفات و عناصر جابه جا شده 
است. خيلي از توصيفات تشبيهات در متن تصويري (بيش 
متن) نيامده است و نگارگر بسياري از عناصر مانند داد و 
دهش به فقرا، کنشگري باغ را بدون توجه به متن کالمي 
به متن تصويري اضافه کرده است. از اين رو بيش متن از 
پيش متن خود بيشترين فاصله را دارد. ميان اين نگاره با 
سبک نگارگري مغول رابطه تعلقي برقرار است و ويژگي هاي 
نگارگري مغول، تنوع رنگ و چهره هاي از نيم رخ، تنوع بافت 
گياه، رعايت پرسپکتيو خطي کامًال در اين نگاره مشهود است 
حتي ميان اين نگاره با ديگر نگاره هاي اين ديوان نيز رابطه 
طولي برقرار است. گويا اين صحنه از نگاره با مضمون هاي 
پادشاه و سرير و  لباس سفيد  مختلف تکرار شده است. 
بالشت سرخ پشت پادشاه و شيوه نشستن و محل قرار 
گرفتن خادمين عينًا در نگاره هشتم اين ديوان تکرار شده 
است. از سوي ديگر در اغلب نگاره هاي اين ديوان پادشاه يا 

ممدوح پيراهني سفيد با تزئيناتي طاليي بر تن دارد. 
شده  آورده  انوري  عنوان«درخواست هاي  با  هفتم  نگاره 

است. اين نگاره کوچک قصيده پاياني در ديوان را مطلع 
اي به درگاه تو بر، قصه رسان صاحب ري

 ره نشين سرکرمت حاتم طي
 از اولين قطعه باعنوان في الحکمة جدا مي کند. متن تصويري 
به شش تن از نمايندگاني که هدايايي در دست دارند پرداخته 
است. ترکيب بندي نيمه متقارن است، تناسب پيکر ها رعايت 
نشده استپيکر ها به يک سو مي نگرند سرها و چشم هايشان 
رو به باالست و به مقامي باالتر از خود که در نگاره نيامده 
دارندو  در دست  متفاوتي  هداياي  است مي نگرندو هريک 
پيکري که در مرکز تصوير قرار دارد هديه اي متمايز در 
طبقي از طال به همراه دارد. :ميان متن کالمي با متن تصويري 
هيچ ارتباط بينامتني برقرار نيست. پيش متن (متن کالمي) با 
بيش متن (متن تصوير) تطابق ندارد. ميان اين متن تصويري 
با ديگر نگاره هاي اينديوان و سبک نگارگري مغول رابطه 
سرمتنيت برقرار است. چهره هاي از نيم رخ، غلبه رنگ هاي 
گرم بر گرم هاي سرد، تنوع پيکره ها و چهره هاي رئال و 
پيکره هاي پويا و ترکيب بندي نامتقارن رابطه طولي و تعلقي 
اين متن تصويري را به سبک نگارگري مغول نشان مي دهد

نگاره هشتم با عنوان لذت هاي بهشتي به زمين مي آيند مرتبط 
داري  کله  با  فلک  (اي  مطلع  با  قطعه شراب مي خواهد  به 
خويش / پيش قدرت کاله بنهاده) است (انوري،١٣٣٧: ٣٤١-

٣٤٠) در دوازده بيت سروده شده است. دو بيت آغازين 
قطعه در باالي نگاره و بيت سوم و چهارم در پايين نگاره 
آمده استدر اين قطعه انوري پس از ستايش ممدوح، شکايت 
مي کند که مانند خر در گل مانده است و به توصيف گروهي از 
حوريان بهشتي مي پردازد و از ممدوح شراب مي خواهد. در 
تحليل بينامتني، متن تصويري برگرفته از متن کالمي است. 
چهار بيت از متن کالمي در متن تصويري آمده است. نفوذ 
بافت اجتماعي در متن تصويري بيش از متن کالمي است . 
نگارگر در متن تصويري به مضمون کلي شراب نوشي و 
عيش درباري پرداخته استاز اين رو اصول روايي که در 
متن کالمي آمده است در متن تصويري لحاظ نشده است. 
بنابراين بينامتنيت ضمني است. هم چنين داراي بينامتنيت 
بينافرهنگي (برون فرهنگي) و بينازماني است. رابطه بيش 
متني تراگونگي يا دگرگونگي است متن تصويري از متن 
کالمي برگرفته شده است و در عين حال اراده و قصد تغيير 
نيز بوده است. عناصري از پيش متن (متن کالمي) در بيش 
متن (متن تصويري) نيامده است . خواست شاعر در متن 
تصويري نيامده است از سوي ديگر عناصر متن تصويري 
جانشين متن کالمي شده است. دختران راجپوتي جانشين 
حوريان شده اند. ميان اين متن تصويري با نکارگري سبک 
مغول رابطه تعلقي برقرار است. چهره هاي نيم رخ تنوع رنگ 
رئال،  و  متنوع  بر رنگ سرد،چهره هاي  غلبه رنگ گرم  و 
پيکره هاي پويا و متحرک و ترکيب بندي نامتقارن نمايانگر 
رابطه سرمتنيت اين تصوير با سبک نگارگري گورکانيان 
هند است. ميان اين نگاره با تصوير ششم نگاره اين ديوان 

  تصوير١٠. دويست دينار ملکشاه. نگارگر نامعلوم. دراندازه ١٣ ٩. ٧
،مأخذ:  همان



تشابه بسياري وجود دارد مکان باغ و قصر و پادشاه و 
سريرش عينا تکرار شده است و پيکره مردان جاي خود را 
به زنان خدمتکاران و نوازندگان و رقصندگان زن داده اند. و 
داد دهش مالزمين پادشاه به فقرا در اين نگاره کامًال حذف 

شده است
به  مربوط  ديگ شاعر  کردن  عنوان روشن  با  نهم  نگاره 
اين  در   (٤٥٣  :١٣٣٧ (انوري،  است.  هيزم  طلب  در  قطعه 
قطعه شاعر روزه است. ديگ غذايش هنوز به جوش نيامده 
که هيزمش تمام شده است و از ممدوح هيزم مي خواهد. از 
اصول روايي که در متن تصويري و متن کالمي رعايت شده 
است. زمان و کنش است ولي مکان در متن تصويري بر 
اساس برداشت مخاطب از متن کالمي است. متن تصويري 
از متن کالمي برگرفته شده است سه بيت از متن کالمي در 
متن تصويري حضور دارد. زمان و کنش در متن تصويري 
رعايت شده است. يک يا چند بيت از متن کالمي عينًا در متن 
تصويري آمده است. از اين رو بينامتنيت صريح و آشکار 
است. متن تصويري در زمان و مکان ديگري شکل گرفته 
است و بينامتنيت بينافرهنگي (برون فرهنگي) و بينازماني 
برقرار است. در بيش متنيت رابطه بر اساس تراگونگي يا 
دگرگونگي است بيش متن (متن تصويري) گسترش پيدا 
کرده است و مضموني برون متني برآن افزوده شده است. 
عناصري از متن کالمي (پيش متن) در بيش متن کاهش پيدا 
کرده است. در بيش متن طلب هيزم حذف شده است. چون 
کاهش و افزايش با هم شکل گرفته است در اين صورت 
جانشيني صورت گرفته است. ميان اين متن تصويري با 
سبک نگارگري گورکانيان هند رابطه طولي و تعلقي برقرار 
بر رنگ  غلبه رنگ گرم  پيکره ها  پيراهن  تنوع رنگ  است. 
سرد، دورگيري ها، چهره هاي رئال و متنوع، حضور افراد 
عادي و فقير در متن تصويري پيکره هاي پويا و متحرک و 
ترکيب بندي نامتقارن نشان دهنده رابطه سرمتنيت اين متن 
تصويري با سبک نگارگري گورکاني است. ولي آنچه اين 
نگاره را از ديگر نگاره هاي اين ديوان متمايز مي کند نشان 
دادن حالت فيزيکي بدن و عضالت پيکره ها در انجام کارهاي 

سخت بدني است. 
نگاره دهم با عنوان بخشش دو برابري ملکشاه مربوط به 
قطعه مطايبة ملکشاه پدر سلطان سنجر با مرد اعرابي است 
(انوري،١٣٣٧: ٤٠٨) که در نه بيت سروده شده است با مطلع 
(حکايت است به فضل استماع فرمايند/ به شرط آنکه نگيرند 
از اين سخن آزار) و چهار بيت نخست قطعه در باالي نگاره و 
بيت پنجم در پايين نگاره آمده است. در اين قطعه اعرابي حج 
کول٢  به بارگه سلطان سنجر مي رود و از پادشاه صددينار 
براي سفر به کعبه در خواست مي کند (گدايي و تّکدي کرد) و 
گفت هنگامي که حلقه در کعبه را مي گيرد براي دولت و عمر 
پادشاه از روي صدق دعا خواهد کرد. هنگامي که پادشاه 
اين سخن را شنيد به نگهبان گفت دو برابر خواستة اعرابي 
را فراهم کن، صد دينار براي پاي افزار و لوازم سفر است و 

صد دينار ديگر را به تو رشوه مي دهم نه به خاطر خودم بلکه 
به خاطر خدا چون به کعبه رسيدي هيچ از من ياد نکن که از 
وکيل بد کار تباه و ضايع مي شود. متن تصويري برگرفته از 
متن کالمي است زمان و کنش در هر دو متن رعايت شده 
است پنج بيت از متن کالمي عينًا در متن تصويري آمده 
است. از اين رو بينامتنيت صريح و آشکار است. عناصر 
بسياري از متن اجتماعي در متن تصويري حضور يافته 
است. متن تصويري در زمان و مکان ديگري (گورکانيان 
هند) شکل گرفته است بينامتنيت بينافرهنگي (برون فرهنگي) 
و بينازماني است. رابطه بيش متنيت ميان متن تصويري و 
متن کالمي ازنوع تراگونگي يا دگرگوني است. عناصر بسيار 
از لحاظ مضموني و برون متني به بيش متن افزوده شده 
است. نگارگر از پيش متن (متن کالمي) نگاه خاص خود را 
داشته است. از اين رو متن تصويري ارجاع به فرهنگ دربار 
اکبرشاه و نزاع ميان مسلمانان سني مدهب با اکبر را دارد 
. متن تصويري بيانية سياسي اي براي توجيه گفتمان اکبر 
شاه است. ميان اين نگاره با سبک نگارگري گورکانيان هند 
رابطه طولي و تعلقي برقرار است. قلم گيري ها، تنوع رنگ و 
غلبه رنگ گرم بر رنگ سرد، چهره هاي رئال و پويا، ترکيب 
بندي نا متقارن و پرسپکتيو جوي و خطي، نشان دهنده رابطة 
سرمتنيت اين متن تصويري با سبک نگارگري گورکانيان 
هند است. پرسپکتيو مقامي که در اين نگاره آمده است تأثير 
نگارگري گورکانيان هند را از نگاري ايراني نشان مي دهد و 
پرسپکتيو خطي و جوي اين نگاره نشان دهنده تأثير نقاشي 

تصوير١١. نگاره ترس روباه. منسوب به مسکين. مأخذ:همان.

آن  در  که  گرم  خانه اي  تابخانه:   .١
باشد  گرما  ايجاد  يا وسيلة  بخاري 

(شفيعي کدکني،١٣٨٤: ٢٨٢) 
٢.حج کول: کسي که با کمک گرفتن 
از ديگران کّل بر حاجيان شدن، سفر 
حج مي کند . برابر کلمه معافر در زبان 
عربي. در کتاب السامي في االسامي 
ميداني برابر معافر حجکول آمده است. 

(شفيعي کدکني،١٣٨٤: ٣١٢)  
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شمال اروپا بر سبک نگارگري مغول است. در اين نگاره هم 
آميزي پيکره ها با فضا مشهود است. با فضا و احساسي 
که فضا در ما ايجاد مي کند به شخصيت ها پي مي بريم در 
اين نگارگر تحجر انديشه با قرار گرفتن صخره هاي تيره در 
پشت اعرابي و همراهش نشان داده شده است رشد و تعالي 
انديشه پادشاه با قرار گرفتن درخت در پشتش نمايان است . 
در اين نگاره فضا دکوراتيو ناست بلکه القا کننده مفهوم است. 

که اين ويژگي در نقاشي شمال اروپا نيز مشهود است.
نگاره يازدهم، نگاره ترس روباه مربوط به قطعه انوري در 

شکايت اهل زمان با مطلع  
روبهي مي دويد از غم جان

روبه ديگرش بديد چنان است١
 (انوري،١٣٣٧: ٤٧١) 
که در شش بيت سروده شده است. و از نوع فابل٢ حيواني 
است .در اين قطعه روباهي از غم جان خود در فرار است و 

روباه ديگري آن روباه را در حال فرار مي بيند و از او علت 
فرارش را جويا مي شود. روباه مي گويد، سلطان دستور داده 
است که خر ها را بگيرند از آن جا که سلطان فرق ميان خر و 
روباه را نمي داند. خر و روباه در نزدش يکسان اند. مي ترسم 
به مانند خر بر ما پاالن برنهند . متن تصويري برگرفته از 
متن کالمياست زمان، کنش و مکان در هر دو متن رعايت 
شده است . چهار بيت از متن کالمي عينًا در متن تصويري 
بينامتنيت صريح و آشکاراست. متن  اين رو  آمده استاز 
تصويري (بيش متن) در زمان و مکان ديگري از متن کالمي 
شکل گرفته است از اين رو داراي بينامتنيت بينافرهنگي و 
يا  دگرگونگي  نوع  از  متنيت  بيش  رابطه  است.  بينازماني 
تراگونگي است. عناصري در بيش متن جابه جا شده است 
از سويي ديگر از لحاظ مضموني و سبکي نيز بيش متن 
(متن تصويري) گسترش پيدا کرده است. متن اجتماعي نيز 
در متن تصويري بيش متن حضور چشمگيري دارد ميان 

نوع بينامتنيت کنش مکان زمان عنوان نگاره ها

بينامتنيت صريح و اعالم شده * * * معشوق نيمه شب مي آيد 

بينامتنيت ضمني - - - نگاره دوم:انوري در خانه تابستاني

بينامتنيت صريح و اعالم شده * * * نگاره سوم: نگاره وزير بزرگوار

بينامتنيت صريح و اعالم شده _ * * و  طرب  و  عيش  روز  چهارم:  نگاره 
بستانست

بينامتنيت صريح و اعالم شده * _ * نگاره پنجم :سفر شاعر

بينامتنيت ضمني _ _ _ نگاره ششم: عمر فزايي

عدم بينامتنيت _ _ _ آورده  انوري  هفتم:درخواست هاي  نگاره 
شده است

بينامتنيت ضمني _ _ _ نگاره هشتم: لذت بهشتي بر روي زمين

بينامتنيت صريح و اعالم شده * _ * نگاره نهم:در طلب هيزم

بينامتنيت صريح و اعالم شده _ * * نگاره دهم:دويست دينار ملکشاه

بينامتنيت صريح و اعالم شده * * * نگاره يازدهم:ترس روباه

بينامتنيت صريح و اعالم شده * * _ نگاره دوازدهم: ستايش زندگي ساده

عدم بينامتنيت _ _ _ نگاره سيزدهم: پرندگان و نيلوفر ها

جدول١. اصول رعايت شده در متن کالمي و متن تصويري و نوع بينامتن، مأخذ: نگارندگان. 

١. فابل در حقيقت داستان کوتاهي است 
که به شيوة تمثيلي نوشته شده است. 
در فابل نويسنده يک اصل اخالقي يا 
رفتاري را تشريح مي کند، بدين ترتيب 
که معموال در پايان آن، راوي يا يکي 
در  را  اخالقي  اصل  قهرمانان،آن  از 
يکي دو جملة کوتاه پر معناي نکته 
دارEpigram که جنبة ارسال المثلي 
مي دارد  بيان  قصار)  (کلمات  دارند 
و به اصطالح نتيجه گيري مي کند و 
البته ممکن است اين گونه عبارات مثلي 
زبان  از  حکايات  وسط  در  معنا  پر 
قهرمانان صادر شود. (شميسا،١٣٨٩: 

 (٢٥٧-٢٥٨
يکي  که  هنگامي  مودرا  آبهايا-   -٢
از خدايان، دست راست خود را باال 
مي برد و مريدان خود را از حمايت 
برخوردار مي سازد و ترس را دور 
مي کند حرکت مشابهي در تصاوير 
اهورامزداي ايراني و امپراتوران متأخر 
روم در هنر پيشين عيسوي، مربوط 
به عيسي و حواريون و پيامبران ديده 
هندويي،  خدايان  ميان  در  مي شود 
برهما، شيوا،  وسيلة  به  اين حرکت 
ويشنو،کريشنا و کارتي کيا و ديگران 
به عمل مي آيد . ورادا- مودرا حرکت 
دست چپ است اين حرکت، نيکوکاري 
خدا و قدرت او در بر آوردن يک آرزو 
مي رساند  را  نذر  يک  دادن  انجام  يا 

(جيمزهال٢٧٠: ١٣٨٠) 



متن تصويري با سبک نگارگري گورکانيان هند رابطه تعلقي 
برقرار است. قلم گيري ها در حيوانات تصوير نازک تر است، 
تنوع رنگ ها و غلبه رنگ هاي گرم بر رنگ هاي سرد بيشتر 
است، چهره هاي پيکرها و حيوانات از نيم رخ ومي باشد، 
پيکر هاي پويا و متحرک مي باشند و ترکيب بندي نامتقارن 
نشان دهنده رابطه سرمتنيت اين نگاره با سبک نگارگري 
گورکانيان است. تزئينات زين اسب ها که اسليمي هاي طاليي 
بر زمينه آبياست برگرفته از نگارگري ايراني است . سايه 
پردازي ها و پرسپکتيو خطي در اين نگاره تأثير نقاشي شمال 

اروپا را نشان مي دهد. 
نگاره دوازدهم با عنوان ستايش زندگي ساده مربوط به قطعة 
موعظه با مطلع (اي خواجه، مکن، تا بتواني طلب علم /کندر 
طلب راتب هر روزه بماني) است (انوري،١٣٣٧: ٤٧١) که در 
آن انوري زندگي عالمانه همراه با کتاب را برتر از زندگي 
شاهانه مي داند. از مهم ترين اصولي که در متن تصويري و 
متن کالمي آمده است کنش و مکاناست در هر دو متن به 
مرد حکيم و عاقلي اشاره شده است که در گوشه کنجي با 
کتاب  هايش است. در متن تصويري مرد حکيم در فضايي 
باز و خارج از شهر و دغدغه هاي مادي اش نقاشي شده 

است. 
در اين نگاره به تأثير از نقاشي شمال اروپا ميان پيکرها و 
فضاي پيرامون هم آميزي وجود دارد و درخت پشت سر 
مرد حکيم و رود زير پاي حکيم به القاي مفهوم حکمت و 
نگاره  اين  در  طبيعت  مي پردازد.  دانش  و  انديشه  تعالي 
دکوراتيو ن است بلکه القاگر مفهوم متن کالمي است. به زمان 
در متن کالمي اشاره اي نشده است ولي در متن تصويري 
نگارگر زمان روز را در نظر گرفته است. متن تصويري از 
متن کالمي گرفته شده است. دو بيت از متن کالمي در متن 
تصويري آمده است. سه بيت پاياني متن کالمي عينًا در متن 
تصويرحضور دارد. از اين رو بينامتنيت صرح و اعالم شده 
است. متن اجتماعي در متن تصويري حضور چشمگيري 
دارد متن تصويري در زمان و مکان ديگري از متن کالمي 

شکل گرفته است 
از اين رو بينامتّنيت بينافرهنگي و بينازماني دارد. رابطه بيش 
متن  بيش  در  است عناصري  تراگونگي  اساس  بر  متنيت 
(متن تصويري) با متن پيش متن (متن کالمي) جابه جا شده 
است. در بيش متن بخشي از متن کالمي (پيش متن) از لحاظ 
مضموني کاهش يافته است. عناصري در متن تصويري 
(بيش متن) افزايش يافته است. چون افزايش و کاهش با هم 
صورت گرفته است در اين صورت جانشيني نيز صورت 
گرفته است از اين رو ميان متن کالمي با متن تصويري 
فاصله افتاده است. ميان اين متن تصويري با سبک نگارگري 
گورکانيان هند رابطه طولي و تعلقي برقرار است . تنوع رنگ 
پيراهن پيکر ها، چهره ها نيم رخ و رئال است، پيکر ها پويا 
هستند. ترکيب بندي نيمه متقارن نشان دهنده رابطه سرمتنيت 
اين نگاره با سبک نگارگري گورکانيان است. رنگ پردازي به 

شيوه نقطه پردازي و رعايت پرسپکتيو جوي و پرسپکتيو 
خطي و در نظر گرفتن توناليته ها، تأثير نقاشي شمال اروپا 

را بر نگارگري گورکانيان هند نشان مي دهد. 
از  را  انوري  ديوان  مثنوي  شعر  آخرين  سيزدهم  نگاره 

نخستين غزل جدا کرده است. غزل با مطلع
از نازکي که رنگ رخ يار مي نمايد 

گل با همه لطافت او خار مي نمايد
در پايين نگاره آمده است و آخرين بيت مثنوي در باالي 
نگاره آمده است صفحه اي که نگاره در آن قرار گرفته است 
زرافشاناست داراي طرح هايي از گل ها و برگ ها است. که 
دست زمان آن ها را کم رنگ کرده است، بين متن کالمي با 
متن تصويري هيچ ارتباطي برقرار نيست و عدم بينامتنيت 
. ميان اين نگاره با سبک نگارگري گورکانيان هند  است. 
ميان  گيري هاي  قلم  است.  برقرار  تعلقي  و  طولي  رابطه 
عناصر تصوير تنوع پرندگان و و تنوع رنگ ها، ترکيب بندي 
نيمه متقارن و رعايت پرسپکتيو جوي نشان دهنده رابطه 
سرمتنيت اين نگاره با سبک نگارگري گورکانيان هنداست 
و پرنده هاي در تصوير و جوي آب در ديگر نگاره هاي اين 

ديوان انوري تکرار شده است
بر اين اساس نوع بينامتنيت نگاره هارا بر اساس سه عنصر 
زير  جدول  در  است.  شده  تعيين  کنش  و  مکان  و  زمان 

مشخص شده است. 
در نگاره نخست با عنوان معشوق نيمه شب مي آيد، چهره هاي 

تصوير١٢. باعنوان ستايش زندگي ساده نگارگر نامشخص در 
اندازه  مأخذ:همان

  تحليل بينامتني متن و نگاره هاي
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نيم رخ، غلبه رنگ گرم به رنگ سرد، ترکيب بندي نامتقارن 
زماني،  هم  قاعدة  رعايت  و  است  هند  نقاشي  از  برگرفته 
چهره هاي سمبليک جوان خوابيده و معشوق و تزئينات و 
اسليمي ها برگرفته از نگارگري ايراني است. معماري پيچيده 
شبستان کوچک حاکي از معماري مغول در دوران اکبر در 
فتحپورسيکري است. لباس ها کامًال هندي است و يقة مايل در 

دوران گورکانيان رواج داشته است . 
در تصوير دوم با عنوان انوري در خانه تابستاني به مانند 
نگارة پيشين رنگ هاي گرم بر رنگ هاي سرد غلبه دارد و 
رنگ طاليي براي ظروف و تزئينات به کار رفته است و تنوع 
بافت گياهي و پرداختن به جزئيات، تنوع چهره ها و پيکرهاي 
پويا نشان دهندة نقاشي مغول است رعايت پرسپکتيو خطي 

به تأثير از نقاشي شمال اروپااست. 
در تصوير سوم با عنوان وزير بزرگوار نيز رنگ هاي گرم 
بر رنگ هاي سرد غلبه دارد و دورگيري ها به رنگ قهوه اي 
و مشکي است و ترکيب بندي نامتقارن است و افراد تصوير 
پويا هستند وزير به مانند خدايان هندو دستش را به نشانة 
حمايت مريدان باال نگه داشته است١ وچهره ها رئال است 
که برگرفته از نقاشي هنداست و رعايت پرسپکتيو مقامي و 

قاعدة هم زماني برگرفته از نگارگري اير ان است. 
در تصوير چهارم با عنوان روزي در بوستان رنگ ها متنوع 
هستند و خاصيت تجسمي دارند نقاش براي نشان دادن انواع 

بافت گياهي از رنگ هاي سبز متنوعي استفاده کرده است 
و نقاش با دقت يک جواهرساز از رنگ طاليي براي نشان 
باغبان و چاقو بسته شده  دادن فواره و کاسه در دست 
برکمر باغبان به کار برده است. ترکيب بندي نامتقارن که 
از ويژگي هاي نقاشي هنداست. نگارگر در نقاشي گياهان 
از رنگ هاي تيره و روشن براي عمق بخشيدن به تصوير 
استفاده کرده است و قاعده نورپردازي در تمام تصوير به 
طور يکسان رعايت نشده است. دوگانگي پرسپکتيو مشاهده 
مي شود پرسپکتيو خطي کامًال رعايت نشده است اين نگاره 
موقعيتي بين دو بعدنمايي و سه بعدنمايي داردکه تأثيرپذيري 
از نقاشي اروپايي کامل شکل نگرفته و چيدمان پلکاني اين 

نگاره برگرفته از نگارگري ايراني است. 
در تصوير پنجم با عنوان سفر شاعر پرسپکتيو خطي به 
تأثير از نقاشي اروپايي در صخره ها و رودخانه و جاده 
رعايت شده است. و داراي پرسپکتيو فضايي (جوي) است. 
از سوي ديگر براي نمايش افراد از پرسپکتيو مقامي متأثر 
از نگارگري ايراني استفاده شده است. در اين نگاره به تأثير 
از نقاشي هندي رنگ هاي گرم بر رنگ هاي سرد غلبه دارد و 
در جلوي تصوير رنگ ها به صورت تخت به کار گرفته شده 
است و فاقد نورپردازي است و در دورنما به تأثير از نقاشي 
شمال اروپا از شيوة نقطه پردازي در ايجاد سايه روشن و 

القاي عمق در طبيعت استفاده شده است. 
در نگاره ششم تو عمر فزايي پس زمينه و آسمان به تأثير از 
نقاشي هندي به رنگ طاليي است و داراي تنوع رنگاست و 
رنگ هاي گرم بر رنگ هاي سرد غلبه دارد و رنگ ها خاصيت 
تجسمي دارند پادشاه پيراهن سفيد بر تن دارد و در ناحية 
زير بغل به دليل مشک (عنبر يا ماده خوشبو کننده ديگر) 
داراي لکه هاي سياه است. به تأثير از نقاشي اروپايي در 
و  لباس ها  چين  در  محدودي  سايه پردازي هاي  نگاره  اين 
گوشه هاي بناها به کار رفته است ولي عمدتًا رنگ ها تخت 
مي باشند. پرسپکتيو خطي در شاه نشين و درختان باغ به 
درستي رعايت شده است و تأثير پرسپکتيو از هنر شمال 
اروپا کامًال مشهود است. گدايان افراد پايين تصوير در اندازة 
کوچک رسم شده اند و گدايان داراي پرسپکتيو واگرا ديد 
کبوتري مي باشند. در مقابل درباريان داراي پرسپکتيو همگرا 
ديد از روبه رو مي باشند اين نگاره داراي قاعدة هم زماني 

است. 
نگارة هفتم با عنوان درخواست هاي انوري آورده شده است. 
نگارگر به تأثير از نقاشي هندي از دورکشي هاي قهوهاي 
تيره به کاربرده است. رنگ ها تخت است و به تأثير از نقاشي 
شمال اروپا از خطوط هاشوري براي سايه پيکره ها و سنگ ها 
استفاده شده است. و نگارگر سعي داشته بر اي نشان دادن 
چين هاي پيراهن از رنگ هاي تيره و روشن استفاده کند . 
هرچند رنگ ها به تأثير از نقاشي هندي تختو متنوعاست و 
رنگ هاي گرم بر رنگ هاي سرد غلبه دارد. پرسپکتيو خطي 
در درختان که در دور دست کوچک تر نمايان شده اند رعايت 

تصوير ١٣. با عنوان پرندگان و نيلوفر ها نگارگر نا معلوم اندازه 
صفحه: ١٣. ٨  ٧. ٦ماخذ: همان

نيمه  يا   (virasana) ويراسانا   -١
نيلوفر صورت تغيير يافته پادماسانا 
نيلوفري»  «حالت   (padmasana)
هم چنين موسوم به دهياناسانا تفکر 
عميق او، واجراسانا (سخت و محکم) 
است اين حالت، شکل معروف بودا را 
نشان مي دهد از آنجا که پادماسانا، به 
معناي «پاية نيلوفر شکل » است، او 
را معموال به صورتي نشان مي دهند 
که بر روي گلبرگ هاي نيلوفر بر تخت 
نشسته است. اين حالت براي نخستين 
اواخر  از  تنديس هاي هندي  در  بار، 
و  مي شود  ديده  ميالدي  دوم  سدة 
با گذشت زمان، در سراسر آسياي 
(جيمزهال،  يافت  گسترش  بودايي 

 (٢٤٠: ١٣٨٠



نتيجه
بر اساس نظريه بينامتنيت متن ها هيچ گاه به طور دفعي و مستقل به وجود نمي آيند بلکه همواره در شبکه اي از 
جهان نشانه اي شکل مي گيرند و هيچ متني بدون پيش متن نيست و اين دو متن مي توانند از دو نظام نشانه اي 
متفاوت باشند . همان طور که از بررسي موجود برآمد با تحليل ساختاري متن تصويري ديوان انوري کتاب 
جيبي اکبر شاه، تأثير نگارگري ايراني در ساختار زيبايي شناسي نگاره ها و هم چنين در ترکيب بندي رعايت 
قاعده هم زماني و پرسپکتيو مقامي مشاهده شد از سويي ديگر تأثير نقاشي شمال اروپا در دورنماسازي و 
رنگ گذاري مالحظه شد. در اين نگاره ها فضا و طبيعت دکوراتيو نبود بلکه به مانند نقاشي شمال اروپا القا 
کننده مفهوم بود. هجرت و غربت با دورنمايي تيره و غروب آسمان (در نگاره سفر شاعر)، تحجر انديشه 
با صخره هاي سنگ، حکمت و تعالي انديشه با درختان سترگ نمايان گشتقلم گيري هاي قهوه اي و قرمز، 
غلبه رنگ هاي گرم بر رنگ هاي سرد، چهره هاي نيم رخ ورئال،حضور مردمان عادي و معمولي در نگاره ها، 
پيکر هاي پويا و پر تحرک، ترکيب بندي نامتقارن نشان دهنده تأثيرنقاشي هند و رابطة  سرمتنيت اين نگاره ها با 
نقاشي هند بود کادرها در اين نسخه خطي کوچک محدود کننده تصاوير نبودند بلکه عناصر تصوير از کادرها 
خارج شدند تمام نگاره هاي اين ديوان مرتبط به متن کالمي نمي باشند. بلکه نگارگر مستقل از متن کالمي براي 
جدا کردن قسمت هاي مختلف ديوان به نگارگري پرداخته بود. با تحليل مضموني متن تصويري و بررسي 
تشابه و تفارق متن کالمي با متن تصويري مشخص شد. به غير از دو نگاره اي که براي جدا کردن بخش هاي 
مختلف ديوان قرار گرفته بود. تمام نگاره هاي اين ديوان با متن کالمي خود رابطه بينامتني داشتند. نخست 
به نظر مي رسد که نگارگر يک عنصريا چند بيت از متن کالمي رادر متن تصويري لحاظ کرده است ولي با 

شده است. و هم چنين داراي پرسپکتيو ديد از رو به رواست 
و به تأثير از نقاشي هندي ترکيب بندي نامتقارن است و 

چهره ها نيم رخ و سه رخاست و پيکرها پويا هستند.
در نگارة هشتم با عنوان لذت بهشتي در زمين در اين نگاره 
متنوع است و رنگ هاي  نقاشي هندي رنگ ها  از  تأثير  به 
گرم بر رنگ هاي سرد غلبه دارد و چهره دخترها متنوع و 
از نيم رخاست. و پيکرها پويا مي باشند پرسپکتيو خطي 
در ستون هاي نگاره به درستي رعايت نشده است ولي در 
محوطه بيرون به تأثير از نقاشي شمال اروپا پرسپکتيو خطي 
رعايت شده است و نقاش از نقاط رنگي براي رنگ آميزي 
محوطه بيرون استفاده کرده است. پرسپکتيو مقامي به تقليد 

از نگارگري ايراني است. 
در نگاره نهم با عنوان طلب هيزم نيز به تأثير از نقاشي هند 
پيکرها پويا و از نيم رخ هستند و رنگ ها متنوع است و رنگ 
گرم بر رنگ سرد غلبه دارد. ترکيب بندي نيمه متقارن است 
و به تأثير از نگارگري ايراني پرسپکتيو مقامي رعايت شده 
استولي پرسپکتيو خطي در تمامي عناصر تصوير به درستي 

به کار نرفته است. 
در نگاره دهم با عنوان دويست دينار ملکشاه دورگيري ها و 
تنوع رنگ و تجسمي بودن رنگ و غلبه رنگ گرم بر رنگ سرد 
و پيکرها ي پويا و و نشستن پادشاه به شيوة وي راسانا  يا 
نيمه نيلوفري برگرفته از نقاشي هند است. و پرسپکتيو مقامي 

به تأثير از نقاشي ايراني است و پرسپکتيو خطي و جوي 
اين نگاره نشان دهندة تأثير نقاشي شمال اروپااست. در اين 
نگاره فضا دکوراتيو ناست بلکه القاکننده مفهوم است که اين 

ويژگي متأثر از نقاشي شمال اروپااست. 
در نگارة يازدهم با عنوان ترس روباه غلبه رنگ گرم بر رنگ 
سرد تجسمي بودن رنگ ها و پيکرهاي پويا و متحرک و 
ترکيب بندي نامتقارن برگرفته از نقاشي هند است و سايه 
شمال  نقاشي  از  گرفته  بر  خطي  پرسپکتيو  و  پردازي ها 

اروپااست. 
در نگاره دوازدهم با عنوان ستايش زندگي ساده منبع نور 
مشخص نيست و به سان نگاره هاي شرق رنگ ها تختاست 
ولي در منظره پردازي نقاش با تأثيرپذيري از نقاشي شمال 
اروپا با اسلوب نقطه پردازي، به سايه گذاري وپرسپکتيو 
جوي و پرسپکتيو خطي پرداخته است. تنوع رنگ پيراهن 
پيکرها و غلبه رنگ گرم بر رنگ سرد و چهرهاي نيم رخ و 

رئال برگرفته از نقاشي هند است. 
در نگاره سيزدهم به تأثير از نگارگري شمال اروپا داراي 
پرسپکتيو جوياست. پرندگان در دور دست به خطوط متقاطع 
خاکستري تقليل يافته اند ترکيب بندي نيمه متقارن است و 
دورگيري ها با تأثير پذيري از نقاشي هندي قهوه اي قرمزاست 

بافت گياهي و پرندگان برآمده از طبيعت هند است.

  تحليل بينامتني متن و نگاره هاي
ديوان جيبي  نسخه خطي ٩٩٦ه. ق 

اکبر    شاه/ ٥ -٢١



شماره۵۱  پاييز۹۸
۲۱

فصلنامة علمي نگره

بررسي کردناصول روايي،زمان، مکان و کنش مشخص شد متن کالمي تأثير بسيار عميقي بر متن تصويري 
گذاشته است. و حتي آرايه هاي تضاد،طباق و اغراق متن کالمي در متن تصوير رعايت شده است. البته در تمام 
نگاره هاي اين ديوان اين ويژگي ها لحاظ نبود در سه نگاره اين ديوان نگارگر تنها به مضمون کلي متن کالمي 
اکتفا کرده بود. و بيشتر به بافت اجتماعي در متن تصويري پرداخته بود. از اين رو رابطة متن کالمي با متن 
تصويري برگرفتگي و اشتقاق بود چون تمام متن کالمي در متن تصويري نبود و عناصر متن اجتماعي بر 
متن تصويري اضافه شد بر اين اساس رابطه بيش متنيت تراگونگي بود . تأثير متن اجتماعي در متن تصويري 
محسوس بود همان اعتقادات اکبربه آيين الهي و برابري هندوها با مسلمانان در نگاره هاي اين ديوان نمود 
يافت از سويي ديگرپيراهن پيکره ها، ظروف طال، بنا قصرباغ، شيوه پخت غذا، برپايي جشن وداد و دهش به 

فقرا برگرفته از بافتار اجتماعي گورکاني بودکه در متن تصويري حضور محسوس داشت.
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themselves to pictures. In almost every case, it has been the beginning of a qasida or the contents of qita that 

inspired painting, but it was certainly easier for the painters to illustrate the short stories and jokes contained 

in the second part of the Divan, even though the artists often reset a rustic scene in a courtly milieu. In order 

to study the subject, intertextuality approach was adopted in analysis of miniatures and poems of Anvari>s 

Divan (with the case study of the 996 AH pocket manuscript of Akbar Shah). By considering Iran>s and 

Mughal India’s cultural and art studies as well as two different systems of verbal and visual texts, intercultural 

intertextuality and intersemiotic translation have been explained for studying the statistical sample which 

consists of 13 miniatures of this Anvari’s manuscript and their related lyrics.

In the early stage, analysis of subtexts and paratexts in relation to Mughal government, especially the time of 

Akbar Shah was the main focus. After explanation of verbal texts, visual texts were studied, and important 

and effective components of both verbal and visual texts were revealed. The aim of this study, with an 

intertextual approach, was to examine important components of verbal and visual texts and to reevalute 

the miniatures of this manuscript. The Data has been collected through journal articles, books and online 

sources. As a result, by intertextual analysis, the influence of Persian miniatures on the structure of aesthetics 

of miniatures, the influence of northern Europe painting on building up backgrounds and coloring, and also 

the influence of Indian painting on the miniatures of this manuscript were recognizable. The relationship 

between verbal and visual texts was based on division and adaptation and the social context had a great 

impact on visual text.

Keywords: Akbar Shah, Anvari, Intertextuality, Pocket Manuscript, Mughal Art, Miniature
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The Mughal reign is considered a period of cultural and artistic flourishing in Islamic India, reflecting the 

influences of Iranian art and culture as well. Mughal painting may be considered as a distinctive form of 

Islamic painting which flourished during the 10th and 11th centuries AH. By the time of Akbar Shah’s reign 

from 1542- 1605 AH, under the influences of Iranian artisans and the combination of their style and that of 

the renowned Hindu artisans, it evidently transformed and developed into the distinctive style of the Indian 

Mughal painting. On the other hand, European works, which were brought to the court of Akbar Shah 

during the above-mentioned period by Christian ambassadors, transformed the tradition of Mughal painting 

as well, thus multilingual royal bibles and Flemish woodcarvings as well as the European techniques of 

scenery representations deeply affected the Mughal painting in India. Numerous manuscripts including 

biographies, historical texts, Divans of Iranian poets as well as Persian translations of Hindu literature were 

transcribed and illustrated in the prolific workshop of Akbar Shah. One of the notable examples of these 

manuscripts is Divan of Anvari, the renowned Seljuk-era poet, also known as one of the three prophets of 

Persian poetry. Manuscripts like Akbar’s Divan of Anvari were intended to be carried and held. This copy, 

upon leaving the imperial scriptorium, painting workshop, and bindery, must have been received by the firm 

but sensitive hand of the emperor, who would have shared it with his son prince Salim and other members of 

the imperial household. As part of the great Mughal library, it was enjoyed for hundreds of years. The copy 

of the Divan in the Fogg Art Museum, skillfully executed in Lahore, the northwestern capital of Mughal 

Empire, by a scribe whose name is unfortunately erased, comprises 345 folios. It measures only 51/2 by 

27/8 inches and the text area is surrounded by thin gold and black lines. Each page contains fifteen lines 

of poetry. The execution of the manuscript, as fine as its calligraphy, is strangely incoherent: the material 

for all the textual areas is a very fine marbleized paper as well as colored, gold-flecked paper, which seems 

to have been pasted over the original pages which had become brittle. The Artists of the manuscript chose 

to illustrate mainly the second part of the Divan; only rarely do the qasidas (odes) offer images that lend 
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