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چكيده
شاهنامه طهماسبي صفويان و اکبرنامه گورکانيان هند از نمونه هاي برجسته نگارگري قرن دهم هجري هستند 
که از لحاظ ظاهري و ساختاري شباهت هايي با هم دارند. هدف از اين پژوهش بررسي اين دو نسخه مصور با 
رويکردي نشانه شناسانه و بر اساس مفهوم تقابل هاي دوگانه است که يکي از مفاهيم اساسي در نقد ساختارگرايي 
و نظريات زبان شناسي و نشانه شناسي است. در اين نظام همه چيز وابسته به روابط است و از طرفي نشانه 
به عنوان يک واحد دو وجهي از دال و مدلول خود متأثر از فرهنگ است. سؤالهاي اين پژوهش عبارت اند از: 
سازوکار توليد معنا در اين نگاره ها چيست؟ نشانه هاي موجود در تصاويري که دو به دو مقايسه مي شوند، 
هر کدام چگونه به دال هاي خود مدلول مي بخشند و با معنا ارتباط مي يابند؟ روش اين تحقيق توصيفي-تحليلي 
وگردآوري مطالب به شيوه کتابخانه اي است. تحقيق و مطالعه بر روي نگاره هاي اين دو نسخه نشان مي دهد: 
درنگاره هاي اکبرنامه، گرايش به فضايي محدود شده، برتري نشانه هاي فرهنگ بر طبيعت، ازدحام افراد، فشردگي 
در کادر و پالن بندي با نگاهي واقعگرا و کمک گرفتن از عوامل سازه اي غالب است. در مقابل، مشخصه هايي 
چون نمايش در فضايي باز و طبيعتي سرسبز، پراکندگي نظام دار در فيگورها، رنگها و اجزاء تصوير، پالن بندي 
دوبعدي و ايجاد فضايي چندساحتي از ويژگي هاي نگارگري در شاهنامه طهماسبي است. اين، نوعي روايتگري 

رمزپردازانه را بوجود آورده که در مقابل روايتگري توصيفگرايانه نگاره هاي اکبرنامه قرار مي گيرد. 
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مقدمه
ايراني  دوران صفوي يکي از مقاطع درخشان نگارگري 
پادشاهان  هنري  و  فرهنگي  ارتباط  زمان  اين  در  است. 
گورکاني هند با ايران، بويژه پس از پناهنده شدن همايون 
به دربار شاه طهماسب صفوي فزوني گرفته و اين امر 
مکتب  دو  اين  هنرنگارگري  در  را  زيادي  شباهت هاي 

بوجود آورده است.
کمتر از يک دهه بعد در دوران اکبر شاه، تهيه نسخ خطي 
با  اکبر  گرفت.  فراواني  رونق  درباري  کارگاه هاي  در 
از  داشت،  هندوان  حمايت  جلب  در  که  ويژه اي  سياست 
هنرمندان هندو بسياري در کارگاهش دعوت کرد تا جايي 
دربار  ايراني  هنرمندان  تعداد  از  بيش  به  آنها  تعداد  که 
اين  رسيد. همين امر زمينه اختالط دستاوردهاي هنري 
دو سرزمين را فراهم آورد. همچنين در اين زمان است که 

به طرق مختلف، ارتباط با اروپاييان بيشتر مي شود.
هنرمندان دربار اکبر همه اين سبک هاي سنتي و وارداتي را 
آزمودند . اما به نظر مي رسد در چهارمين دهه از تأسيس 
را  اکبرنامه  نسخه  ايشان تصويرگري  که  هنري  کارگاه 
آغاز کردند، به سبکي واحد و تکامل يافته در نگارگري 

رسيده بودند.
 نشانه شناسي حوزه اي مطالعاتي است که بويژه از دهه 
۱۹۵۰به عنوان روشي پژوهشي در شناخت داللت ها و فهم 
سازوکار ارتباط ها به کار رفته است. فردينان دوسوسور، 
زبان شناس سوئيسي معتقد است که زبان شناسي بخشي 
از علم کلي نشانه شناسي است و از نظر او نشانه شناسي 
فقط در زمينه نظام قراردادي ارتباط کارايي دارد و زبان 
بيش از همه نظام ها روشنگر منش بيان است. دوسوسور 
در نظريات خود از اصطالح «تقابل هاي دوگانه» استفاده 
که  نشانه ها  از  است  زبان مجموعه اي  نظر وي  به  کرد. 
قرار مي گيرد،  با نشانه ديگري  تقابل  وقتي نشانه اي در 

معنا پيدا مي کند. 
براي  نوين  روشي  از  استفاده  پژوهش  اين  از  هدف   
رسيدن به معناست. در حقيقت اين روش نشانه شناسانه 
ما  روي  پيش  را  (تابلو)  متن  خوانش  از  جديدي  امکان 
توليد معنا دست  به سازوکار  بدين وسيله  تا  داده  قرار 
يابيم و اين مکانيسم توليد معنا را در نگاره هاي اين دو 
نسخه مقايسه کنيم. فرض بر اين است که نگارگر ايراني 
به مدد بهره جويي از داللت ها و استعارات تصويري، به 
زباني تغزلي و عارفانه تر دست يافته است. در اين مسير 
با پرسش هايي از اين دست مواجهيم: اوًال سازوکار توليد 
معنا در موضوعات مشابه در اين نسخ خطي کدام است؟ 
غالبا  و  مقايسه مي شوند  دو  به  دو  که  دومًا تصاويري 
نشانه هاي مشابهي را به کار گرفته اند، چگونه به دال هاي 
خود مدلول مي بخشند و اين نشانه ها چگونه با هم ارتباط 

برقرار کرده اند؟
با توجه به مقدمه اي که گذشت، ابتدا هفت نگاره از شاهنامه 

و هفت نگاره از اکبرنامه را که، از لحاظ موضوع و صحنه 
رخداد، مشابهت هايي دارند انتخاب نموده و به تحليل آن 
مي پردازيم. در انتخاب تصاوير سعي شده از فضاهاي 
متنوعي چون داخل قصر، خيمه گاه، صحنه جنگ، صحنه 

شکار و ... استفاده شود.

روش تحقيق:
جمع آوري  و  بوده  توصيفي-تحليلي  تحقيق،  اين  روش 
اطالعات به شيوه کتابخانه اي است. در اين پژوهش تعداد 
هفت نگاره از هر نسخه که از لحاظ موضوع و ساختار 
نگاهي  با  انتخاب شده و  دارند،  با هم  کلي شباهت هايي 
به  تقابل هاي دوگانه  بر اساس مفهوم  نشانه شناسانه و 
گانه»  دو  است.»تقابل هاي  شده  پرداخته  آن  بررسي 
گرفته  قرار  انديشمندان  بررسي  و  توجه  مورد  بارها 
است. دوسوسور معتقد است زبان مجموعه اي است از 
نشانه ها که وقتي نشانه اي در تقابل با نشانه ديگري قرار 
انسان  استروس  لوي  کلود  مي کند.  پيدا  معنا  مي گيرد، 
شناس و پدر ساختگرايي نيز يکي از اصول ساختار را 
همين تقابل ها معرفي مي کند: «در ساختار، هيچ واحدي 
بدون مورد متقابلش مطرح نمي شود، يعني هر واحد بر 
اساس تقابل هاي دوتايي وجود دارد و شناخته مي شود.» 

(احمدي، ۱۳۷۴: ۳۳۱)
بر  نشانه شناسي  اساس  که  دارد  عقيده  بارت  روالن 
ياکوبسن،  رومن  و  است  استوار  دوگانه  تقابل هاي  پايه 
تقابل هاي دوگانه را در ذات زبان نهفته مي داند و معتقد 
مي گيرد.  ياد  را  تقابل ها  اين  اول  وهله  در  کودک  است 

(اسکولز، ۱۳۸۳، ۵۱)
در تحليل اين نگاره ها که هر کدام مجموعه اي از نشانه ها 
هستند، نيز از اين معناهاي دوتايي و متضاد آغاز کرده 
و در ابتدا ثابت ها ي متن را پيدا مي کنيم. اين تقابل اولين 
جداسازي است که ادراک و فهم ما از جهان انجام مي دهد. 
به لطف اين تمايز اصلي بين ثابت ها و متغير ها مي توانيم 
به هر آنچه جهان معنايي ما را مي سازد، معنا ببخشيم. 

اين اصول ثابت غالبًا عبارتند از: 
۱-فرهنگ ≠ طبيعت 

۲-مرگ ≠ زندگي 
۳-زير≠ رو 

۴-باال ≠ پايين 
۵-غالب ≠ مغلوب و ...

«غالبًا  مي کنيم.  معلوم  را  قطب ها  بين  رابطه  آن  از  بعد 
زير  حالت  سه  اين  از  بشري  تفکرات  شکل  و  ساختار 
خارج نيست، مي توان گفت رابطه دو قطب با يکديگرغالبًا 

به صورت زير است؛
الف. رابطه بين دو قطب از نوع تناقض است.

ب. رابطه بين دو قطب از نوع ديالکتيکي است (تز,آنتي 
تز، سنتز). دو قطب متضادي که همديگر را نفي نمي کنند، 
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بلکه عنصر سومي را بوجود مي آورند که باعث تکامل و 
حرکت مي شود.

ج) رابطه بين دو قطب از نوع پيوند، ادغام يا ارتباط است.» 
(عباسي،۱۵۷:۱۳۸۵)

عالوه بر آن در يک نظام ديداري بويژه در پرده نقاشي، 
شگردهايي وجود دارد که سبب برجسته سازي يک نشانه 
کنار فرم هاي ديگر  و شکل گيري يک فرم مشخص در 
مي شود. به عنوان مثال ويژگي هايي مانند تکرار، دوري و 
نزديکي، فشردگي و پراکندگي، مرکزگرايي يا مرکزگريزي 
و ... از عوامل مهم در بررسي يک بافتار هستند. تصاوير 
و  شده  تهيه  اينترنتي  منابع  از  بيشتر  پژوهش  اين  در 
نتيجه گيري ها بر اساس تحليل چهارده نگاره موجود و با 

مالحظه حدود چهل نگاره ديگر صورت گرفته است.

پيشينه تحقيق
 اگر چه در زمينه هنر دوران صفوي و به طور مشخص 
دسترس  در  زيادي  مقاالت  و  کتب  طهماسبي  شاهنامه 
است، اما در زمينه هنر نگارگري دوران گورکاني مطالعات 
آنها کتابهاي  اندکي صورت گرفته است. برجسته ترين 
«عصر نگارگري، سبک مغول هند» نوشته جي.ام.راجرز 
و «مينياتورهاي مکتب ايران و هند» اثر استوارت کري 
ولش مي باشند . بعد از آن مي توان در کتب هنر اسالمي به 
صورت پراکنده اين موضوع را يافت. پژوهش هاي انجام 
شده در اين راستا «بررسي تفاوت نگاره هاي عبدالصمد 
گورکانيان  و  طهماسب صفوي  دربار شاه  در  شيرازي 

هند» نوشته خانم ها افضل طوسي و هوشمند (فصلنامه 
مطالعات شبه قاره، بهار۹۵) و «هنرمندان ايراني در هند 
زهرا  مقاله  همچنين  است.  هنر،۸۴)  (گلستان  گورکاني» 
اکبرنامه»  با عنوان «بررسي نسخه خطي مصور  معمر 
به چاپ رسيد.  نامه فرهنگستان  تابستان ۹۳ در  که در 
نزديکترين اثر به پژوهش حاضر، مقاله فرخ فر با عنوان 
گورکانيان  و  تبريز  مکتب  نگارگري  تطبيقي  «بررسي 
آن  در  که  است  پاييز۵۷)  زيبا،  هنرهاي  (نشريه  هند» 
تحليل و مقايسه تصاويري از ۶ نسخه خطي در دوران 
مذکور صورت گرفته است و به جنبه هاي مختلفي چون 
کادر، حاشيه، ساختار، خط نگاره ها و ... پرداخته است. 
همچنين مقاله علي عباسي با عنوان «تقابل ها و رابطه ها در 
تابلوهاي نقاشي» که در بهار ۸۵ در ويژه نامه فرهنگستان 
هنر منتشر شده، از لحاظ شيوه بررسي و تحقيق، پيشگام 
اثر هنري بوده  کاربرد روش نشانه شناسي در بررسي 

است. 

درباره اکبرنامه و شاهنامه طهماسبي
اکبرنامه، زندگينامه اکبر سومين شاه گورگاني است که 
توسط وزيرش ابوالفضل عّالمي به زبان فارسي که زبان 
گورکانيان هند بود نوشته شده است. اين کتاب در سه 
جلد نگارش شده و جلد سوم آن با عنوان «آيين اکبري» 
به اتمام رسيد که شيوه اي روان تر و دلنشين تر دارد و 
ابوالفضل با آن موفق به انجام کاري بزرگ شده است. 
در اين سه مجلد، اگر چه که برخي از قسمت ها آرماني 

تصوير١.منوچهر در دربار فريدون، ماخذ: موزه هنر متروپولتين 
کتابخانه چيستربيتي دوبلين.

تصوير٢. دويسوعي در درباراکبر،اکبرنامه قرن دهم هجري،  ماخذ: 
همان.



است اما مي توان به همه چيز از تشکيالت قلمرو و ارتش 
مغول گرفته تا تعداد شاغلين در انبار ميوه و يا نوع غذا 
براي ببرهاي شکاري درجه يک پي برد. (در قلمرو خانان 

مغول،۹۷:۱۳۸۹)
اکبر  هنري  کارگاه  در  بار  دو  حداقل  ارزشمند  اثر  اين 
يک  ۱۵۹۰م/۱۰۰۰ه  سال  در  شد.  تدوين  و  گردآوري 
نسخه از آن با قطع رحلي در لتهاي چهارصفحه اي تهيه 
موجود  لندن  آلبرت  و  بريتانيا  موزه  در  اکنون  که  شد 
است. نسخه مصور ديگري که از آن به جا مانده در سال 
۱۰۱۲/۱۶۰۲، احتماًال در پي قتل ابوالفضل نويسنده اجرا 
بر ۱۵۰  بالغ  و  قبلي است  از نسخه  کاملتر  اثر  اين  شد. 
دوبلين  چيستربيتي  کتابخانه  در  اکنون  و  دارد  نقاشي 
نسخه  «در   (۳۶ است.(عصرنگارگري،۱۳۸۲:  موجود 
دوم اکبرنامه سبک نسبتًا بي نظم و ترتيب نقاشي نسخه 
اول آراسته تر و نفيس تر گرديده است . طراحي مهذب، 
تا  رنگ هاي پرمايه و سطح پرداخت شده سبب گرديده 
دومين نسخه در شمار پيشرفته ترين طرح هاي کارگاه 
هنري دربار در اواخر دهه ۹۹۹ هجري قرار گيرد». (بلر 
نقل  به صورت  که  نسخ خطي  اين  بلوم،۱۳۹۱: ۳۳۰)  و 
روايت و تصوير سازي کار شده، تصويري از زندگي و 
دوره اکبر با نمايش جزئياتي قابل مالحظه ارائه مي دهد. 
تصاويري که صرفًا براي سرگرمي نيستند، بلکه اسنادي 

بي نظير و با ارزش اند.
«شاهنامه شاه طهماسبي» يا شاهنامه هوتون متعلق به سده 
دهم و آغاز سلطنت صفويان است. در سال ۹۲۸/۱۵۱۸ ه، 
شاه اسماعيل، فرزند هشت ساله خود طهماسب ميرزا را 
از هرات به نزد خود در تبريز فرا مي خواند. از همان سال، 
آفرين خود،  افتخار  و  کفايت  با  براي خاطر جانشين  او 
بهترين نگارگران زمان را گرد آورده تا با اهتمامي هر چه 
تمامتر شاهنامه اي به نام او مصور و نسخه آرايي کنند 
که حاصل آن يادماني شکوهمند چون شاهنامه طهماسبي 
است. اين اثر مزين به ۲۵۸ مينياتور، زيباترين نسخه خطي 
و مصوري است که ايران براي جهانيان به ميراث گذارده 
نفاست و زيبايي، نشاندهنده شيوه  بر  است. آن، عالوه 
هنرمندان  خاص  اسلوب هاي  و  نگارگري  نوين  سبک  و 
تبريز است. اين نسخه پس ازتکميل، چهل سال در دربار 
صفوي باقي ماند. در سال ۹۸۳/۱۵۷۳ به منظور تحکيم 
روابط و تبريک بر تخت نشستن سلطان سليم، هيأتي از 
سوي شاه صفوي آنرا به همراه هداياي بسيار ديگري به 
بود.  آنجا  نوزده  اوايل سده  تا  دربار عثماني فرستاد و 
از سال ۱۹۵۹م که آرتور هوتون آنرا خريد، در محافل 
هنري اروپا به نام «شاهنامه هوتون» تغيير نام داد. الزم 
به ذکر است در اين پژوهش، اين مسئله از ديد نگارنده 
دور نمانده است که بخشي از اين تفاوتها به نوع متني که 
بر آن اساس نگارگري شده بر مي گردد. شاهنامه کتابي 
اسطوره اي و داستاني و قسمتي از آن تاريخي است و اما 

اکبرنامه کتابي کامًال تاريخي و بر اساس واقعيت است.

تحليل نگاره ها
۱.منوچهر در دربار فريدون؛ 
٢. دو يسوعي در دربار اکبر.

در نگاره ١ فريدون را پس از غلبه بر ضحاک، نشسته بر 
تخت شاهي مي بينيم. بارگاهي شکوهمند و پر برکت که 
در آن مردماني خوشحال و راضي و مهتراني از ديگر 
نيز  ايزدان را  اند. خشنودي  بالد در اطرافش جمع شده 
با حضور فرشتگان تهنيت گو در باالي تصوير مي توان 
ديد. قطب هاي دوگانه اي که در اين تصوير ديده مي شود 
عبارتند از : درون/بيرون آسماني/زميني فرهنگ/طبيعت 

و باز/بسته
شاهنامه  اثر  در  بيرون  و  درون  قطب هاي  که  مي بينيم 
کامًال با هم در تعامل هستند و مرز قابل توجهي بين آنها 
نيست. نشانه هاي آسماني و زميني با وجود فرشتگان در 
باالي تصوير و جمعي از انسانها يي که به امور دنيوي 
خويش مشغولند، مشخص مي شود. انسانها نماد فرهنگ 
بهم  که  طبيعتند  نماد  اسبها  همچنين  و  بستان  و  باغ  و 
اکبر نشسته  ارتباطند. در تصوير٢  با هم در  پيوسته و 
بر تخت، در صدر مجلس قرار گرفته است. دو کشيش 
مسيحي که به درخواست خود اکبر براي تبليغ دينشان به 
حضور رسيده اند، با جامه هاي بلند سياه رنگ در سمت 
چپ تصوير نشسته اند و دو پسر اکبر ۱۱ و ۱۴ ساله در 

تصوير٣.منوچهر تور بر سر نيزه بلند مي کند، شاهنامه طهماسبي، 
٤٨-٩٢٨ه ق، ماخذ: موزه هنر متروپوليتن.

  بررسي تطبيقي نگاره هاي 
شاهنامه  طهماسبي صفويان 
و اکبرنامه گورکانيان  از ديد 

نشانه شناسي



شماره۴۴  زمستان۹۶
۱۳۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

سمت راست ديده مي شوند. درباريان که هر کدام کتابي 
در دست دارند، حلقه وار فضاي داخل قصر را پر کرده اند 
و جمعي از مردم عادي در پايين تصوير قرار دارند. در 
اينجا نيز مي توان قطب هاي آسماني/زميني فرهنگ/طبيعت 
و درون/بيرون يا باال/ پايين را يافت. بين دو قطب درون 
تيره  ديواري  که  چرا  نيست،  اتحاد  رابطه  قطعا  /بيرون 
طرفي  از  است،  کرده  جدا  هم  از  را  بخش  دو  اين  رنگ 
در  ندارد.  وجود  بينشان  تضاد  از  حاکي  نشانه اي  هيچ 
اين تصوير نمي توان به صراحت به دو قطب فرهنگ و 
طبيعت  از  که  اندکي  نشانه هاي  با  و  کرد  اشاره  طبيعت 
حضور  فرهنگ  نشاندهنده  عناصر  قطعًا  مي شود،  ديده 
پررنگتري دارند. از آنجمله بناي کاخ، کتابها و نوع مجلس 
و تعاملي که انسانها با همديگر دارند. در اين جا مي توان 
نشانه هاي دين و مذهب را نيز يافت. گنبد سفيد رنگ بر 
زمينه آسمان آبي در مقابل کشيش ها، خود تقابل دو دين 
اسالم و مسيحيت را مي رساند. اما همين عناصر در تقابل 
با جمعي از مردم عادي و شايد گرسنه، اشاره به دو بعد 

آسماني و زميني يا دين و زندگي دارد. 
سوسور اذعان دارد نشانه به عنوان يک واحد دو وجهي 
از دال و مدلول متأثر از فرهنگ است. در اينجا نيز تمام 
اين عناصر از جمله گنبد، کشيش و... دال هايي هستند که 
دارند.  و...اشاره  مسيحيت  اسالم،  يعني  خود  مدلول  به 
ديگر  و  هندي  مردمان  نزد  که  است  چيزي  داللت  اين 
تأمل  قدري  با  است.  شده  پذيرفته  مشابه  فرهنگ هاي 

مي بينيم که قطب هاي اين نگاره در ارتباطي ديالکتيک با 
هم هستند. عالوه بر اينها دو قطب دهنده/ گيرنده نيز قابل 

تشخيص است که با هم در ارتباط اند.

۳. منوچهر، تور را بر سر نيزه بلند مي کند؛  
۴. پيروزي عليقلي خان بر روي رودخانه جامتي.

 در تصوير ۳ که يکي از شلوغ ترين نگاره هاي شاهنامه 
به دو گروه  بندي، خيل سربازان  ترکيب  لحاظ  از  است 
چپ و راست قابل تقسيم است. صف آرايي سپاهيان در 
دو جهت تصوير سبب ايجاد جرياني گستره اي شده است. 
اين جريان، فضاي تنفسي در مرکز بويژه در بخش بااليي 
براي  الزم  تصويري  مجال  که  آورده  بوجود  تصوير 

رخداد اصلي داستان را فراهم کرده است. 
در  را  زير  قطب هاي  مي توان  بنگريم،  تقابلي  ديد  از  اگر 
تصوير تشخيص داد:چپ/راست غالب/ مغلوب و مرگ/ 

زندگي
روي  رودر  کادر  راست  و  چپ  سمت  دو  در  سپاهيان 
يکديگر قرار گرفته اند و با نيزه و شمشير به طرف هم 
يورش مي برند. اين نشانه ها دال بر رابطه تضادي بين اين 
دو قطب است که نمود آن بيشتر در نيمه پاييني تصوير 
پيروزي/ يا  است  مغلوب  غالب/  ديگر  قطب هاي  است. 

شکست. ازنشانه هاي آن؛ در ميان سپاهيان گروه سمت 
راست، همه رو به وسط ميدان هستند، اما در ميان گروه 
سمت چپ دو اسب پشت به ميدان اند و سوارانشان با 
چهره ها و حالتهاي بدنشان که حاکي از ترس است در 
حال فرارند. منوچهر تور را بر سر نيزه خود دارد. بيرق 
قرمز  جنگجوي  است.  افتادن  حال  در  چپ  سمت  گروه 
پوشي که خط فرضي وسط کادر را رد کرده و به حريم 
دشمن وارد شده، به طور ضمني نشاندهنده غلبه گروه 
سمت راست بر گروه سمت چپ است که با وجود چنين 
نشانه هايي تضاد بين قطب ها نيزمشخص مي شود. مرگ 
و زندگي از ديگر قطب هاي اين تصوير است و نشانه هاي 
آن را در وسط کادر و هم به شکل اجسادي در پايين، 

مي توان ديد. 
«اساس کار هر نشانه به اين صورت است که هر نشانه 
به يکي از دو قطب متصل است و بر اساس پيوند با قطب 
خودي، يا تقابل با قطب ديگر، معنا پيدا مي کند. »(عباسي، 
اين صحنه جنگ، نشانه ها دو به دو در  ۱۶۶:۱۳۸۷) در 
مقابل يکديگر قرار گرفته اند و هر عنصر به قطب بزرگتر 
خود وابسته است. اينگونه است که حس جنگ در سرتاسر 

اثر القا مي شود.
اکبرنامه است، که  از صحنه هاي رزم در  تصوير۴ يکي 
سرکرده  دو  که  جايي  و  جنگ  ساز  سرنوشت  لحظات 
تصوير  به  را  اند  گرفته  قرار  هم  روي  در  رو  سپاه، 
مي کشد. جنگجويان سوار بر اسبها و فيل ها درگير مبارزه 
اند. تراکم اين افراد به شکلي است که حلقه وار در اطراف 

تصوير٤. پيروزي عليقلي خان بر رودخانه جامتي، اکبرنامه ٤٨-
٩٢٨ه ق.منسوب به سنگترس، ماخذ: موزه ويکتوريا و البرت.



جنگجوي وسط ميدان ديده مي شوند.
در اينجا ديگر راست و چپ تصوير، ترکيب بندي عمده 
اثر را بر دوش ندارند، بلکه مرکز و حاشيه شيوه اي براي 
از تصاوير  تأکيد تصويري است. «ترکيب بندي بعضي 
بصري نه بر اساس ساختار راست و چپ، بلکه بر پايه 
غلبه مرکز بر حاشيه بنا شده... آنچه درمرکز تصوير قرار 
تابع آن  تمام عناصر  اطالعات که  به عنوان هسته  دارد 
هستند، ارائه مي شود. عناصري که در حواشي تصوير 
قرار دارند، فرعي و وابسته اند». (چندلر،۱۳۸۷: ۹) هر چند 
در اين صحنه جنگ، انباشتگي موضوعات تصويري به 
اندازه اي زياد شده که تشخيص صحنه اصلي در مرکز 

تصوير را با مشکل مواجه مي کند. 
 شعيري با توضيحي که از فشاره در ترکيب بندي دارد، 
آن را در ارتباط با کادر عمودي مي داند: «به طور معمول 
محدود  را  فضا  که  هستند  تصاويري  عمودي،  تصاوير 
نموده و نشانه را از نزديک و با فشاره باال نشان مي دهند 
که نوعي حجيم شدن، تراکم و انباشتگي موضوع ديداري 
را در پي دارد». (شعيري،۱۳۹۱: ۷۶) اين در حالي است 
مربع  به  و  کمتر  کادر  کشيدگي  شاهنامه  نگاره  در  که 
نزديکتر است. در نتيجه «فشاره و گستره» يا «تجمع و 
پراکندگي» در تعامل بيشتري با يکديگر قرار دارند و در 
کل تصوير ديده مي شوند. نگارگر ايراني از فشردگي به 
اندازه زياد پرهيز مي کند تا رخداد اصلي داستان را در 
گستره اي وسيعتر به نمايش بگذارد. با همين مالحظات 
است که صحنه کشته شدن تور براحتي در ميانه اثر قابل 

تشخيص است. 

۵. کاوه طومار ضحاک را در هم مي درد؛ 
۶. عبدالمالک ياغي در حضور اکبر شاه ۱۴ ساله 

در اين دواثر بارگاه شاهانه را نه در داخل قصر بلکه در 
چادرهايي در دل طبيعت شاهديم. در نگاره (۳) ضحاک 
مار بر دوش بر تخت شاهي نشسته،در حاليکه کاوه آهنگر 
براي دادخواهي ونجات پسر جوانش به دربار او آمده و 

در مقابلش ايستاده است. 
قطب هاي اين اثرعبارتند از: آرامش/خشونت بدي/خوبي 

آسمان/زمين فرهنگ/طبيعت 
دو قطب مهم اثر بدي و خوبي است . بدي با نشانه هاي 
مارهاي دوش ضحاک و خوبي با رنگ آبي لباس کاوه 
که به شکل جسورترين شخص در مقابل ضحاک (قطب 
مي شود.  داده  نشان  مي زند،  دم  او  با  دشمني  از  بدي) 
همچنين وجود ديو و فرشته در باالي تصوير به عنوان 
خوبي  و  بدي  قطب  دو  به  کدام  هر  فرعي،  نشانه هايي 

منتسب مي شوند.
اگر اين اثر را با تصوير ۶ مقايسه کنيم مي بينيم در اين 
تصوير که مجرمي را به پيشگاه شاه مي آورند، نه تنها دو 
سه تا نگهبان مزبور بلکه گويي تمامي افراد صحنه درگير 

ماجرا شده اند. افراد پايين صحنه همه باهم در نزاع اند و 
حتي افراد بيرون چادر با چوب و اسلحه هايشان به جان 
اين رفتارهاي پرتنش و تهاجمي احساس  اند.  افتاده  هم 
مي کند.  تداعي  را  رخداد  مکان  بودن  ملموس  و  واقعي 
محدود  و  مشخص  و  طبيعتگرايانه  دورنماي  همچنين 
کردن مکان رخداد, نوعي مکان کنشي و قابل تفکيک ايجاد 
کرده است. فضايي که براي بيننده، عيني است. گويا راوي 
داستان جزء به جزء حوادث را نقل کرده و نقاش همه آنها 

را ترسيم نموده است.
چپ/ قطب هاي  برخشونت/آرامش،  عالوه  تصوير۵  در 

راست و درون/برون نيز ديده مي شود. 
نگاره  دو  اين  در  متفاوتي  نقش هاي  خوب/بد  قطب هاي 
بنده  به  به شاه و خوبي  بدي  نگاره شاهنامه  دارند. در 
منتسب شده است.در حاليکه در نگاره اکبرنامه شاه قطب 
ديد نشانه شناسي  از  اما  بدي است.  بنده قطب  و  خوبي 
رابطه قطب هاي خوب/بد در اين دو اثر چگونه است و اين 
نشانه ها چگونه کار مي کنند؟در تصوير ۵ ضحاک و کاوه 
هيچ برخورد خصمانه و فيزيکي با هم ندارند و هيچکدام 
در  اما  نمي دهند.  نشان  کنشي  حرکت  نيز  درباريان  از 
تصوير۶ حالت ها و کنش افراد در جهت بيان واقعگرايانه اي 
از داستان برآمده اند و فضايي پر تنش را موجب شده اند. 
ارتباط  با قطب هاي آرامش و خشونت  اين مسأله کامًال 
بهم  احساس  کمي  تصوير۵  در  بطوريکه  است.  يافته 

شاهنامه  مي درد،  درهم  را  ضحاک  طومار  کاوه  تصوير٥. 
طهماسبي، ٤٨-٩٢٨ه ق، ماخذ: موزه هنر متروپولتين.

  بررسي تطبيقي نگاره هاي 
شاهنامه  طهماسبي صفويان 
و اکبرنامه گورکانيان  از ديد 

نشانه شناسي



شماره۴۴  زمستان۹۶
۱۳۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ريختگي در رفتار کاوه و ضحاک، تنها نشانه هاي خشونت 
در تصويرند. در مقابل رديف دربارياني که آرام و منظم 
در گوشه کنار ايستاده اند، فضايي آرماني به تصوير داده 
است. حضور فرشتگان در باالي اثر نيز نشان ديگري بر 
اين داللت است. در اينجا ما با فضايي انتزاعي و شاعرانه 
روبرو مي شويم. اينجاست که « مکان وقوع عمل، قدرت 
عيني و تمايزي خود را از دست مي دهد و به سوي فضا 

شدن حرکت مي کند» (شعيري، ۲۴۰:۱۳۹۱). 
 اگر بخواهيم مقايسه اي بين نشانه هاي دو تصوير مذکور 

داشته باشيم، در جدول ۱ مي توان آنرا دنبال نمود.
بنا به نظر سوسور در تقابل هاي دوگانه، هرکدام از قطب ها 
با قطب ديگر خود معنادار مي شوند. برخي تقابل ها درون 
يک تصوير کامل مي شوند مثل آسماني/زميني در تصوير 

۵، و برخي از نشانه ها آنگاه که دو تصوير با هم ديده و 
مقايسه شوند، بهتر نمود مي يابند،مثل خشونت/آرامش در 

تصوير۵و ۶.
 

۷. سياوش و افراسياب در شکارگاه؛
۸. اکبرنزديک الهور شکار مي کند 

در شاهنامه آمده است پس از دوستي سياوش و افراسياب، 
به دعوت افراسياب هر دو به نخجير مي روند. پس از هنر 
نمايي سياوش در شکار، افراسياب و همراهانش از قدرت 
و مهارت شمشيرزني او در شگفت مي شوند. اين تصوير، 
صحنه  پايين  در  شيري  به  سياوش  که  است  لحظه اي 
حمله ور مي شود و افراسياب در زير سايباني نظاره گر 

اوست.
 يکي از قطب هاي اين اثر عبارت است از: فرهنگ/طبيعت 
که انسانها نشانه فرهنگ و حيوانات آزاد نشانه طبيعت 
اند. البته در اينجا انسان به خاطر عمل خشونت بار کشتن 

حيوانات به قطب نه-فرهنگ بدل شده است. 
با  که  غالب/مغلوب  و  است  زندگي  مرگ/  ديگر  قطب 
از  مقابل نشانه هايي  نشانه هاي حيوانات کشته شده در 
سواران و حيوانات زنده در تصوير آمده است. همچنين 
مي توان باال/پايين را تشخيص داد که رابطه پيوندي بين 
آنها برقرار است .افراد در سمت باال همه متوجه صحنه 

شکارند که در نيمه پاييني تصوير اتفاق افتاده است. 
نشان  را  شاهان  اکثر  شيوه  به  شکارگاهي   ۸ تصوير 
مي دهد. به اين شکل که آنها دور منطقه اي به بزرگي چند 
کيلومتر پرچيني ايجاد مي کردند و همواره اين محدوده را 
تنگ تر مي کردند تا صدها حيوان محاصره و در تيررس 
قرار بگيرند. در اينجا محدوده حلقه محاصره در باال و 
پايين تصوير به چشم مي خورد. در وسط ميدان بر روي 
زميني سبز اما بدون پوشش گياهي خيمه گاهي برپاست، 
با حصاري از پارچه قرمز که با نقش درختان سرو تزئين 
پايين تر غزال ها، گوزن ها و خرگوش ها را  شده است. 
مي بينيم که در مسيري نيمدايره وار که با زمينه مشکي 
هستند.  فرار  حال  در  مختلف  جهات  در  شده،  مشخص 
اکبر سوار بر اسب با چوب بلندي در دست شبيه حرکت 
چوگان بازان به دنبال آنهاست. يوزپلنگ هاي تيزپا نيز که 

تصوير ٦. عبدالمالک ياغي در حضور اکبرشاه ١٤ساله، اکبرنامه 
قرن دهم هجري، ماخذ: موزه ويکتوريا و البرت لندن.

آسماني/زمينيفرهنگ/طبيعتدرون/بيرونخشونت/آرامش

/ ●کاوه طومار..
 ● / ● / / ● 

عبدالمالک...
/ ●

 / ● / ● ● / 

جدول ۱. مقايسه قطب هاي تصاوير ۵ و۶



براي شکار غزال ها و گوزن ها آورده شده اند، بر روي اين 
مسير در حرکتند. 

ديده  باکاري)  (حميد  مجرم  تصوير، شخصي  باالي  در 
تراشيده و بصورت  با سر  براي مجازاتش  مي شود که 
ميدان  دور  به  و  شده  نشانده  االغي  روي  بر  برعکس 
گردانده مي شود. در آنسوي پرچين نيز نفراتي با چوب 
هدايت  وسط  به  کناره ها  از  را  حيوانات  گويي  چماق  و 

مي کنند.
قطب هاي  قبلي،  شکار  صحنه  نيزمثل  تصوير  اين  در   
مرگ/زندگي و طبيعت/ نه فرهنگ با نشانه هاي تصويري 

مشخص به چشم مي خورد. 
قصد  که  حيواناتي  وجود  با  نيز  غالب/مغلوب  قطب هاي 
شکارشان شده، در تصوير ديده مي شوند. قطب مغلوب با 
نشانه ديگري نيز مشخص شده است. هم شخص مجرم و 
هم حيوانات نگون بختي که قرار است شکار شوند، بر زمينه 
سياه قرار دارند. درنظام نشانه شناسي سوسور همه چيز 
وابسته به روابط است. هيچ نشانه اي قائم بر خود معني 
نمي يابد، بلکه ارزش آن ناشي از رابطه آن با نشانه هاي 
ديگر است . بدين ترتيب مي بينيم که در اين تصوير، رنگ 
سياه معناي ويژه اي پيدا کرده است و با قطب هاي مرگ 
(در مرگ/ زندگي) و مغلوب (در غالب/مغلوب) مرتبط شده 

است. رابطه اي که قطعا از نوع تضاد است.
اشاره شده  به قطب هاي درون/برون  بار  اثر دو  اين  در 

است؛

۱.درون منطقه حصار شده و بيرون آن 
۲.درون خيمه گاه و بيرون آن

از آنجاييکه نه افراد درون خيمهٰ گاه (زنان) و نه حيوانات 
داخل پرچين اجازه خارج شدن از حصارشان را ندارند و 
به نوعي اسير قسمت دروني اند، مي توان رابطه اي تضادي 

بين اين دو قطب پيدا کرد. 

۹.تسخير دژ سقيال؛
۱۰. تسخير جالل آباد

قطب هايي که در تصوير ۹ مي بينيم عبارتند از: باال/پايين 
فرهنگ/طبيعت فشردگي/پراکندگي و درون/بيرون

نمايش  و  ساختمان  سردر  بر  تأکيد  و  دوبعدي  ترسيم 
فضاي بيروني از ويژگي هاي ترکيب بندي اين نگاره است. 
در اينجا عليرغم شلوغي صحنه مي توان سپاهيان را در 
چند گروه منظم دسته بندي کرد. به اين شکل نگارگر از 
فشردگي پرهيز کرده و گروه هاي انساني را در کل ترکيب 
به صورت پراکنده جاي داده است. و اما قطب هاي باال/

پايين که چندين بار به آن اشاره شده است. اول وجود 
عده اي  و  مي کند  رفتن  باال  تداعي  خود  که  نردبان  دو 
در  افرادي  وجود  دوم  مي شوند.  ديده  آن  دو سوي  در 
باالي ساختمان که نگاهشان به سمت پايين است و سوم 
سربازاني که با بيرق هايشان در باالي افق رفيع منظره و 
گروهي ديگر در پايين ترين بخش کادر هستند. همه اين 
نشانه ها دال هايي هستند که بر مدلول خود که همانا فتح 

تصوير٧. سياوش و افراسياب در شکارگاه، شاهنامه طهماسبي، 
٤٨-٩٢٨ه ق، ماخذ: موزه هنر متروپولتين.

تصوير٨. اکبر نزديک الهور شکار مي کند، اکبرنامه ٩٦-١٥٩٠ 
م.منسوب به مسکين، ماخذ: موزه ويکتوريا و البرت.

  بررسي تطبيقي نگاره هاي 
شاهنامه  طهماسبي صفويان 
و اکبرنامه گورکانيان  از ديد 

نشانه شناسي



شماره۴۴  زمستان۹۶
۱۳۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

قلعه است، اشاره دارند. اين داللت همچنين در نگاره ۱۰ 
قابل مشاهده است. در نگاره ۹ همچنين قطب هاي چپ/ 
راست ديده مي شود. ساختمان با سردر سنگين و قاب 
گرفته اش به سمت راست کشيده شده و در سمت چپ 

فضا براي منظره و سربازان باز شده است.
و اما در نگاره ۱۰ بيشتر از هر نشانه اي، قطب هاي درون/

بيرون و فشردگي/پراکندگي را مي بينيم. در اينجا اساس 
ترکيب بندي ساختمان است. تقريبًا دو سوم کادر، داخل 
نشانه هاي  اما  مي دهد.  نشان  را  بيرون  سوم  يک  و  بنا 
بيرون، نه طبيعت و نه آسمان، بلکه اين ديوار قلعه است 
که دو فضاي بيرون و درون را به ما مي نماياند. همچنين 
مي توان فشردگي و پراکندگي را هم در چينش افراد و هم 
کرد،  ديگر تصوير مشاهده  اجزاء  با  فيگورها  رابطه  در 
به طوري که در ساختار کلي تصوير هيچکدام از اين دو 
قطب بر ديگري غالب نشده و هماهنگ با هم کار مي کنند.

سوسور ساختار زبان را از دو جنبه قابل بررسي مي داند؛ 
از يکسو هر بياني شامل زنجيره اي از لغات است که در 
از  و  مي شود  آشکار  همنشيني  محور  با  مطابق  زمان، 
گرفتن  قرار  بوسيله  را  جمله  معناي  لغات  ديگر  طرف 
درون بافت لغات ديگر منتقل مي کنند و در محور جانشيني 
ظاهر مي شوند. براي فهم اين نکته مثال «درب قلعه» در 
تصوير ۹ را مي آوريم: در اينجا وجود چند عامل از جمله 
۱. در بسته که سربازان سعي در شکستن آن دارند،۲.

افرادي که سعي در باال رفتن و وارد شدن به داخل دژ را 
دارند،۳.سربازان شمشير به دست در حال تاخت و تاز 

در کنار اين در و...زنجيره اي از مفاهيمي هستند که در 
پيوند همنشيني و در کنار هم اشاره به موضوع فتح قلعه 
دارند. اما اين درو درگاه در اين تصوير خود قابل مقايسه 
است با درهاي ديگري که در جاهاي ديگر ديده مي شوند 
و ممکن است دري کوتاهتر يا بدون قفل باشد و يا يک در 
نيمه باز که کسي از داخل به بيرون نگاه مي کند و ... اين 
در بخصوص در اين تصوير جانشين هر در ديگري شده 

و در اينجا معناي خاص خود را القا مي کند. 
ديده  انبوه  درخت  دو  تصوير  اين  در  که  وجودي  با 
مي شود، طبيعت کم اهميت به نظر مي رسد و قطب فرهنگ 

بر طبيعت برتري يافته است.

۱۱. شاه طهماسب سفيران هندو را مي پذيرد؛
۱۲. اکبر هدايايي از سفيران بدخشان دريافت مي کند.

به نظر مي رسد در اين دو نگاره، به اقتضاي تصوير، براي 
جايگيري سفيران در مقابل شاه، تخت و بارگاه شاهانه به 

کناره هاي کادر کشيده شده است. 
در نگاره ايراني قطب هاي چپ/ راست معنادار شده است. 
دارد و  ساختمان، دو بخش مرتفع در دو طرف تصوير 
همچنين حرکت اسبها در پايين تصوير خود تداعي چپ و 
راست مي کند. پادشاه به عنوان محوريت اثردر زير ايوان 
قوس داري در سمت راست است. با اينحال ترکيب بندي از 
يک سمت سنگين نشده و با وجود عدم تقارن، توازن خود 
را حفظ کرده است. همچنين نشانه هايي چند براي باال/ پايين 
نيز ديده مي شود، از جمله ساختمان چندطبقه، باال وپايين 

تصوير ٩. تسخير دژ سقيال، شاهنامه طهماسبي، ٤٨-٩٢٨ه ق، 
ماخذ: موزه هنر متروپولتين، 

تصوير١٠.تسخير جالل آباد، اکبرنامه قرن دهم هجري.منسوب 
به رامداس، ماخذ: موزه ويکتوريا و آلبرت لندن.



درخت با تأکيد بر النه پرنده و باغبان و همچنين وجود زنان 
بر روي بالکن که نظاره گر پايين اند.

در مورد فرهنگ/طبيعت بايد گفت که هم اين دو قطب هم 
ارزش و هماهنگ با هم ديده مي شوند و هم اينکه با وجود 
نشانه هايي از قبيل باغبان، النه پرنده بر روي درخت و 
رابطه  قطعا  انسانها،  دست  به  رام شده  اسبهاي  حرکت 

اتحاد و پيوستگي بين اين دو قطب وجود دارد.
را  مرکز/حاشيه  و  پايين  باال/  قطب هاي   ۱۲ تصوير  در 
مي بينيم. در اينجا گويي تصوير به دو بخش مربع شاخص 
پايين کادر و بخش افزوده تقسيم شده. در اين مربع که 
خط بااليي آن دقيقًا سر افراد همرديف شاه است تجمع 
فيگورها را مي بينيم که به صورت متراکم و بهم فشرده 
چپ و راست تصوير را محصور کرده و از سمت پايين 
کادر نيز بهم مي رسند. اينچنين قطب هاي حاشيه/ مرکز را 
پديد آورده اند. هر چند اين مرکز خالي، محل وقوع عمل 
قرار نگرفته است. تراکم افراد در اين نگاره با پراکندگي 
ذکر شده در نگاره ايراني قابل مقايسه است که هر دسته 
از شخصيت ها مکان عمل خود را در بخش هاي مختلف 

ترکيب بندي باز يافته اند.
قابل  بسته  باز/  قطب هاي  تصوير  دو  اين  در  همچنين 
بررسي و است. در نگاره ايراني قطب باز با نشانه هاي 
و  باال  در  طبيعت  زمينه  پس  اول  مي شود؛  ديده  فراوان 
حياط کامًال باز در پايين که حرکت افراد و اسبها، ايجاد 
مانع نکرده است. دوم نرده هاي ساختمان چه در ميانه 
تصوير و چه در بالکن زنان که خود ارتباط و دسترسي 

مي دهد. سوم  نشان  آن  جداسازي  عين  در  را  فضا  دو 
پنجره ها و درهاي باز ساختمان و چهارم جهت و حرکت 
افراد به هر سوي تصوير که نشان از گستردگي فضاي 
پيشزمينه  نگاره هندي بسته شدن  در  اما  دارد.  تصوير 
توسط ديواره انساني، پسزمينه تصوير که باساختمانهاي 
متراکم مسدود شده، درها و پنجره هاي بسته ساختمان، 
همچنين نوع درخت پربرگ با آن نيمرخ سنگينش در مقابل 
درخت جوان و اندام وار نگاره ايراني، همگي کفه ترازو را 

به سمت قطب بسته پايين مي آورد.

۱۳. فردوسي در برابر سلطان محمود طبع آزمايي مي کند؛ 
۱۴.ابوالفضل، اکبرنامه را تقديم شاه مي کند 

و  شاهنامه  سراينده  فردوسي   ۱۴ و   ۱۳ تصاوير  در 
ابوالفضل نويسنده اکبرنامه را در حضور شاه حامي شان 
مشاهده مي کنيم. از همين جا مي توان مهمترين قطب هاي 

اين دو تصوير را دهنده/گيرنده معرفي کنيم.
باال/پايين  باز/بسته  قطب هاي  مي توان  تصوير۱۳  در 
دهنده/گيرنده و فرهنگ/طبيعت را مشاهده کرد. در حاليکه 
سلطان و اساسًا رخداد، در نيمه پاييني تصوير آمده است، 
به گونه اي يکسان سازي  پايين  باال و  اما بين فضاهاي 
صورت گرفته است. افراد و بخش هاي ساختمان از جمله 
قاب سنگين بالکن ها در تمام تصوير به صورت گسترده 
در  آرام  و  موقر  منظم،  ها،  اند. شخصيت  پراکنده شده 
شأن يک مجلس شاهانه ايستاده اند. در اينجا بين دهنده و 
گيرنده بنا به سلسله مراتبي فاصله افتاده است و شاعردر 

شاهنامه  مي پذيرد،  را  هندو  سفيران  طهماسب  تصوير١١. 
طهماسبي، ٤٨-٩٢٨ه، ماخذ: موزه هنر متروپولتين. 

از سفيران بدخشان دريافت مي کند،  اکبر هدايايي  تصوير١٢. 
اوايل قرن دهم هجري، ماخذ: کتابخانه چيستربيتي دوبلين.

  بررسي تطبيقي نگاره هاي 
شاهنامه  طهماسبي صفويان 
و اکبرنامه گورکانيان  از ديد 

نشانه شناسي
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

حال خواندن اشعارش در مجلس سلطان است.
به  بندي  ترکيب  کل  تقريبًا  اينکه  عليرغم  نگاره  اين  در 
ساختمان اختصاص يافته، اما نشانه هايي از قبيل تزئينات 
سمت  حياط  در  جواني  درخت  تصوير،  کل  در  گياهي 
راست و حوض و آبنمايي در پايين مجلس، قطب طبيعت را 
همگام با فرهنگ پيش مي برد و حضور آن کامًال احساس 
مي شود. همچنين القاي فضاي باز تحت تأثير ساختمان 

قرار نگرفته و صحنه عمل محدود به نظر نمي رسد.
در نگاره هندي دهنده و گيرنده ( هنرمند و حاميش)، کامًال 
مقابل هم نشسته اند. ابوالفضل در حالي که کتابش را باز 
کرده با خضوع تمام آن را به شاه پيشکش مي کند. همه 
حاضرين در مجلس متوجه اين اتفاق هستند. به اين شکل 
مي توان ارتباط بين قطب هاي چپ/ راست و دهنده/گيرنده 

را از نوع اتحاد دانست. اما با دقت به دو قطب
خاصي،  معنايي  ارتباط  بيرون  درون/  يعني  اثر،  ديگر 
پيشزمينه  در  که  ستبري  ديوار  ديد.  آنها  بين  نمي توان 
آمده و نگهباني که مانع از ورود افراد به داخل مي شود, 
مانعي در ارتباط بين اين دو فضا ايجاد کرده است. افراد 
در جلو ديوار، نزديکترين عناصر به بيننده و اکبر شاه که 
در باالترين رديف انساني قرار گرفته، دورترين شخص 
شده  ايجاد  نيز  نزديک  و  دور  رابطه  نوعي  اينجا  است. 
فاصله و  به دست، نشانه وجود  نگهبان چوب  و وجود 
تضاد بين اين دو است. همچنين قطب هاي باز/بسته را نيز 
مي توان مشاهده کرد. فضاي رخداد از باال و پايين محدود 

باز  از دروازه  پاييني بخشي  شده است. فقط در گوشه 
ديده مي شود. ديگر هيچ درو پنجره بازي وجود ندارد و 
به جاي آن طاقچه ها و پنجره نماها وجود دارند. تزئينات 

نيز محدود به تخت و بارگاه شاهانه شده است.
 با مقايسه اين دو اثر تفاوت در نگاه هنرمندانشان کامًال 
سه  نمايش  براي  تالش  هندي  نگاره  در  است؛  محسوس 
بعدي و واقعگرايي ديده مي شود و همه بخشها ملموس و 
مکان قرارگيري انسانها مطابق با واقعيت است. اما در نگاره 
ايراني به کارگيري فضاي چندساحتي، پرهيز از بعدنمايي 
و حتي عدم کنش انسانها و نوع تعامل آرامشان با همديگر، 
ايجاد فضايي آرماني و داراي ابهام مي کند. فضايي که بر 
خالف نگاره هندي به دور از واقعگرايي است. «همين ابهام 
در شناخت است که فضا را انتزاعي مي کند و به آن کارکردي 
انفصالي مي دهد و انفصال يعني اين که من به علت عدم 
توانايي در تفکيک و تعيين مرز، نمي توانم به جاي مشخصي 
متصل باشم... در نتيجه يکپارچگي، يکساني، انتزاع و عدم 

تفکيک از ويژگي هاي اين فضا هستند». (شعيري،۱۳۹۱)

تصوير ١٣. فردوسي برابر محمود طبع آزمايي مي کند،  شاهنامه 
ظهماسبي، تبريز، ٤١-١٥٢١ /٩٢٨ه، ماخذ:   کتابخانه موزه هنر 

متروپولتين، 

تصوير ١٤. ابوالفضل در حال تقديم اکبرنامه،   نسخه دوم اکبرنامه. 
١٠٠٥ه/١٥٩٦ م، ماخذ:  کتابخانه چيستربيتي دوبلين.
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نتيجه
از نظر سوسور هر زبان صحبت شده اي، لغات متفاوتي را به کار مي برد و همگي آنها در اغلب موارد 
به امور مشابه داللت مي کنند. يعني همه جوامع اشتراکات فرهنگي دارند، در عين حال که زبانهايشان 
متفاوت است. در اين پژوهش نيز که مبتني بر رابطه هاي تقابلي و اصول نشانه شناسي است، مي توان 
دريافت که عليرغم شباهت ساختاري در آثار و يا استفاده از نشانه هاي تصويري يکسان، تفاوتهايي 
نيز در بکارگيري نشانه ها و طرز بيان وقايع و اساسًا نگاه هنرمندان اين دو مکتب نگارگري وجود دارد 
. اين تفاوتها در قالب بررسي قطب هاي اثر در جدول شماره ١ و در قالب مقايسه اين نشانه ها در جهت 

بيان، در جدول شماره ٢ آورده شده است. آنچه در اين راستا حاصل شد به قرار زير است:
١. با توجه به دو قطب درون/ برون: متوجه مي شويم که درنگاره هاي اکبرنامه، معموًال اين دو قطب 
قابل تشخيص است. چه در صحنه هاي درباري، چه شکار و چه جنگ، بيشتر از فضايي بسته و يا الاقل 

محدوده اي مشخص براي صحنه وقوع عمل استفاده شده است. 
اکبرنامه متفاوت  با ديدگاه هنرمند نسخه  از فضاي درون و برون  ايراني  تلقي هنرمند  ٢. درک و 
است. نگارگر ايراني برداشتي سنتي و ديني از درون دارد که اشاره به فضاي اندروني، حرم و بخش 
خصوصي تر زندگي دارد. و افراد داخل، از طريق پنجره ها و خروجي هاي ساختمان با بيرون ارتباط 
دارند. اما برداشت نگارگر هندي از درون، معموًال محوطه اي بازتر با بازيگران متعدد در صحنه است و 

هنرمند قطب بيرون را به عنوان بخشي کم اهميت تر براي حوادث فرعي در نظر مي گيرد.
٣. با توجه به دو قطب فرهنگ/ طبيعت ديده مي شود در تصاوير اکبرنامه، نشانه هاي فرهنگ (يا گاهي 
نه-فرهنگ) از جمله انسانها، رفتارشان و ساخته هايشان، عنصر غالب است. مي توان گفت به استثناء 
صحنه هاي شکار و گاه جنگ، نشانه هاي طبيعت فقط محدود به باريکه اي در باالي تصوير مي شود. اين 
در حالي است که در شاهنامه، نشانه هاي طبيعت از جمله حيوانات، پوشش گياهي، آب و حتي تزئينات 
گياهي به بهانه هاي مختلف و در جاي جاي صحنه حضور دارند و در ارتباطي پيوسته با فرهنگ ديده 

مي شوند. 
١. با توجه به دو قطب باال و پايين: در اکثر نگاره هاي اکبرنامه، نقطه عطف تصوير و محل رخداد در 
نيمه بااليي کادر است. در حاليکه در نگارگري ايراني، در اکثر موارد، رويداد در نيمه پاييني به تصوير 
کشيده شده است. از آنجاييکه در پرسپکتيو مقامي مراتب از پايين به باالست، هنرمند ايراني، بر حسب 
شأنيت، وقايع يا اشخاص مهم را در پايين و مرکز قرار مي دهد. گاهي مقام اول (پايين)، به مهمترين 
موضوع اختصاص دارد و گاه تنها مقدمه اي است و زمينه الزم را از حيث ديداري فراهم مي کند. اين 
تفاوت در نگاه هنرمندان شاهنامه و اکبرنامه را مي توان از ديد نشانه شناسي سوسور بررسي کرد. 
از نظر او زبان ارتباطي بين صوت و فکر است (در اينجا تصوير و فکر) و اين پيوند بين دال و مدلول 
صورتي مي آفريند که داراي معني است. اين ارتباط «نشانه» است و چيزي کامًال قراردادي است. در 
اين مورد نيز مدلول هايي که از دال هاي « باال/پايين» در ذهن ساخته مي شوند، کامًال بسته به فرهنگ و 

چيزي «قراردادي» اند.
٢-درتصاوير انتخابي از اکبر نامه، کادرعمودي برگزيده شده، کشيدگي بيشتري دارد. اين موضوع، 
بنا به آنچه در متن گفته شد، سبب انباشتگي موضوع ديداري شده و تنش را در تصوير متمرکز کرده 

است. اين قسمت حاصل بررسي قطب هاي تجمع/پراکندگي و مرکز/حاشيه است.
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Shahnameh of Shah Tahmaspfrom Safavid era and Akbarnama related to the 

Mongol’s time are such masterpieces of miniature in the tenth century which not 

only have the same structures but also identical outwards. This study is aimed 

to investigate these works with a semiotic approach and based on the concept of 

dual oppositions that is one of the basic concepts in the structuralism criticism 

and theories of linguistics and semiotics. In this system, everything depends 

on the relationship andthe sign as a two-sided unit of its signifier and signified 

isinfluenced by the culture. The questions of this investigation are as follows:

1-What is the processof meaning production in these masterpieces? 

2-To what extent do the signs in the pictures, that arecompared pairwise, grant 

signified to their signifiers and would make connection to meaning?  

This project has been performed with a descriptive-analytic approach and library-

based method. Research and study on the miniatures of these two versions show 

that: tendency to a limited space, priority of signs of culture over the nature, 

crowding of people, compaction of frames and plans with a realistic view, and 

relying on structural factors are dominant in miniatures of Akbarnama. On the 

contrary, characteristics such as displaying in the open space and lush nature, the 

systematic distribution of the figures, colors and components of an image, two-

dimensional plan and creating a multi-dimensional space are the characteristics of 

the miniatures in Shahnameh of Shah Tahmasp. This creates a kind of symbolized 

narrative as opposed to the descriptive narrative of miniaturesinAkbarnama.

Keywords: Miniature,Shahnameh of Shah Tahmasp,Akbarnama, Semiotics,Safavid,Mongols 

of India.
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