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چکیده
گذاشته اند. نگارگری  ک  از دیـــرباز دو تمدن بزرگ ایران و هند بارها در طول تاریخ، سنت های فرهنگی خود را  باهم به اشـــترا
که در این بین دســتخوش تغییرات و امتزاج در ســاختار و محتوای فرهنگی شــده اســت. این  یکی از مقوله های هنری اســت 
که توسط نگارگران ایرانی مصور شده است، به تأثیرات  کتاب دســتور آشپزی در هند  مقاله، ضمن بررســی نســخه نعمت نامه، 
ح می شــود این  که در این پژوهش مطر گی هــای هنــر نگارگری مکتب ترکمانان شــیراز بر این نســخه می پردازد. مســئله ای  ویژ
کــه: چگونــه می تــوان تأثیر نظام نشــانه ای نگارگری مکتب ترکمانان شــیراز بر نگاره های نســخه نعمت نامــه در هند را با  اســت 
رویکرد ســپهر نشــانه ای مورد خوانش قرار داد؟ هدف مقاله ی حاضر این اســت تا مســئله ی تأثیر نگارگری دوره ی تیموری در 
گیرد. روش تحقیــق توصیفی- تحلیلی با رویکرد نشانه شناســی فرهنگی لوتمان بوده  تقابــل بــا نگارگری هند موردبررســی قرار 
گی های نگاره هــای نعمت نامه و مکتب ترکمانان شــیراز، به نشــانه های تأثیرات ایران بر  و بــا اســتفاده از تطبیــق هم زمانــی ویژ
که نسخه نعمت نامه باقیمانده از دوره سلطان غیاث الدین،  کی از آن است  کرده است. نتیجه پژوهش حا نگارگری هند اشاره 
گی های نگارگری ترکمانان و انواع  بیانگر حضور نقاشــان و نگارگران ایرانی مکتب شــیراز در دربار شــاه ماندو اســت. تأثیرات ویژ

سبک آشپزی ایرانی در تصویرگری نعمت نامه حضوری پررنگ دارند.
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کشور ایران و هند داشته اند، دو  مّلت  که  بر اساس روابط متقابلی 
دارای اساطیر مشترکی هستند. میترا از اســـاطیر مـــشترک تمّدن  هند 
و ایران، مظهر پیمان، دوستی  و روشنی است )شایگان، 1362، 52(. 
در این تحقیق برای پرداختن به مسئله چگونگی ارتباط فرهنگی این 
کتاب نعمت نامه در  تمدن ها، تالش شــده اســت تا چند اثر نگارگــری 
که بــا نگارگری ایــران دارند از  هنــد، در خصــوص ویژگی های مشــترکی 
منظر ســپهر نشــانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد. در این مقاله، 
تقابــل دو حکومــت ایــران و هنــد به مثابــه دو نظام نشــانه ای متقابل 
کننده ی آن ها با روش  )درون / بیرون( و » فرهنگ« به عنوان مرز جدا
که در ســپهر نشــانه ای ارائه شــده  نشانه شناســی و اســتفاده از الگویی 
گرفــت. طبق نظریه یوری  اســت )نمودار 1(، مــورد تحلیل قرار خواهد 

لوتمــان )2006(، عناصــری در بیــن دو نظــام نشــانه ای، مبادلــه شــده 
و بــا عبــور از مرز نشــانه ای و ورود به ســپهر نشــانه ای درون، از ماهیت 
بــا  درون  فضــای  در  نشــانه ها  ایــن  می شــوند.  برخــوردار  نشــانه ای 
مواجهه با ســازوکار ترجمه، به جذب یا طرد در درون ســپهر نشانه ای 
منتهی می شــوند. بر این اســاس، آثار نگارگری ایــران مکتب ترکمانان 
کــه به عنوان نمونــه مــوردی انتخاب شــده اند، به مثابه  و نعمت نامــه 
کوچ هنرمندان ایرانی، از مرز نشــانه ای  که از طریق  عناصری هســتند 
کرده اند. ســازوکار  کــرده و از ایــن طریــق ماهیــت نشــانه ای پیدا عبــور 
کشــور هند بررســی  جــذب یــا طــرد این آثار هنری در ســپهر نشــانه ای 
خواهــد شــد و از طریــق تحلیــل داللت های معنایــی این آثــار، انتقال 
گرفت. ویژگی های هنری و فرهنگی در آن ها مورد خوانش قرار خواهد 

مقدمه

پیشینه تحقیق

در  فرهنگــی  ترجمــه  نقــش  مقالــه  در   )1393( کتچــی  پا و  درزی 
کید بر الگوهای نشانه شناسی فرهنگی،  مطالعات میان رشته ای با تأ
کیده داشــته و این  به اهمیت ارتباطات فرهنگی در زبان شناســی تا
مطالعه میان رشته ای را از ملزومات مطالعات فرهنگی دانسته اند. 
برومنــد )1394( در مقالــه کورنوکوپیــا در ســپهر نشــانه ای عصــر 
کورنوکوپیا با رویکرد نشانه شــناختی  لــت ضمنی  اشــکانی، معنا و دال
کرده  فرهنگی را، در عرصه ی ســپهر نشانه ای دوره ی اشکانی بررسی 
اســت. فــالح و دیگــران )1395( در مقالــه چالــش عناصــر هویت ســاز 
گفتمانــی مهاجــرت در  ســرزمین مــادری و میزبــان در فضاهــای بینا
رمان هــای ادبیــات مهاجرت فارســی، می کوشــند واژه مهاجرت را در 
دو ادبیات متفاوت از دو سرزمین مورد تحلیل و مقایسه قرار دهند. 
برامکــی و ســجودی )1394( در مقالــه عــروس مهاجــر تثبیــت هویت 
فرهنگی »خود« در سرزمین میزبان از طریق فرایند دیگری سازی در 
منظومۀ خسرو و شیرین نظامی، به نقش شیرین در داستان خسرو 
و شیرین به عنوان فرد مهاجر بپردازند. در این پژوهش شیرین دچار 
گاه به سمت  مشــکالت بســیار در فرهنگی غیرخودی شــده و ناخودا
دیگربودگــی مــی رود؛ امــا مقاومــت وی در راســتای عــدم به حاشــیه 

کرده است.  رانده شدن توسط سرزمین میزبان، او را دچار چالش 
امــا پژوهــش حاضــر در ادامــه ی پژوهش هــای انجام گرفتــه، در پــی 
ارائه ی خوانشی روش مند و عمیق تر از نگاره های نعمت نامه با استفاده 
از رویکــرد ســپهر نشــانه ای اســت تــا از آن طریــق بــه تأثیــر نشــانه های 
فرهنگی نگارگری مکتب ترکمانان شیراز بر نگارگری مکتب هند بپردازد.

مبانی نظری تحقیق

سپهر نشانه ای
یــک نظــام نشــانه ای در علــم  عملکــرد نشــانه ها در شــکل گیری 

نشانه شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد )Posner, 2004, 56(. لوتمان 
در مکتب تارتو- مســکو  در ســال 1973 در مورد تعریف نشانه شناســی 
فرهنگــی، ارتبــاط نظام های نشــانه ای در ملــل و تمدن های متفاوت 
را شــرط اصلی دانســت )توروپ، 1390، 23(. لوتمان و اوسپنســکی در 
مقاله در باب ســازوکار نشــانه شــناختی فرهنگ، واژه فرهنگ را روش 
تمیــز دادن فرهنــگ از نافرهنــگ مــی داننــد )لوتمــان و اوسپنســکی، 
رشــته ای  به عنــوان  لوتمــان  منظــر  از  نشــانه ای  ســپهر   .)42  ،1390
که مرزهای درون و بیرون سپهر را از هم  منســجم و چندوجهی اســت 
متمایــز می کند. ســپهر نشــانه ای، نظــام نشــانه ای موجــود را نظامی 
که فضای نشــانه ای  چندوجهی متشــکل از نشــانه ها در نظر می گیرد 
بیــرون از مرزهــای آن بــا نشــانه های درون ســپهر متفــاوت هســتند 
)Lotman, 2005, 206-208(. مفهــوم ســپهر نشــانه ای لوتمان شــامل 
که همراه با تعامــل زبانی و ترجمه  »متــن«، »فضا« و »فرهنگ« اســت 
کاربــرد دارد )Randviir, 2007, 142(؛ بنابرایــن  فرهنگــی درون متنــی 
مفهــوم فرهنــگ دارای اهمیــت بســیاری اســت. فرهنــگ، زنجیره ای 
کارکردهای متفاوتــی در متون دارند؛  کــه  از نشــانه های معنادار اســت 
 .)Torop, 2002a, 400( کــه ســازنده نظــام نشــانه ای هســتند متونــی 
که فرهنگ مهاجم را به  کشور دارای نظمی خاص است  فرهنگ یک 
عنوان آشوب و بی نظمی تلقی نموده و در مقابل پذیرش آن ایستادگی 
می کننــد )Ljungberg, 2003, 640( )نمــودار 1(. نظــام نشــانه ای یــک 
تمدن در مرکز و هسته آن خالص بوده و نشانه های » فرهنگ دیگری« 
با عبور از مرزهای ســپهر نشــانه ای، خود را به هســته نزدیک نموده و 
گذر  تمایل به امتزاج با نشانه های سرزمین میزبان را دارد و این امر در 
 cf. Parasecoli, 2011, 653;(  زمان تغییرات فرهنگی را سبب می شود
Caldwell, 2004; Wilk, 2006(. ســپهر نشــانه ای از منظر تروپ سبب 
انتقال فرهنگ ها از نظام نشانه ای بیرون از فضای نشانه ای به داخل 

.)Torop, 2002b, 803( آن نظام می شوند
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سبک نگارگری ترکمانان
ســبک ترکمانــان بــا تاثیرپذیــری از عناصــر بومــی مناطــق هــرات 
گی هایــی از جملــه پیکره هــای بــزرگ، بــدون  و مازنــدران، دارای ویژ
کاربرد تقــارن در  کارگیــری رنگ های خالــص،  گاهــی بــا بــه  تناســب و 
کبــاز، 1379،  ترکیب بنــدی و نیــز طراحــی بــا جزئیات دقیق اســت )پا
77(. این مکتب در طول پنجاه سال توسط ترکمانان در غرب و مرکز 
گرفــت. ترکمن هــاى »قراقویونلــو «و »آق قویونلو« فاقد  ایــران شــکل 
ســنتی خاص در نقاشــی بودند و در طی تهاجمات به دیگر ممالک، 
هنرمنــدان آنهــا را بــا خــود بــه اســارت می بردنــد. بــه همیــن علت با 
که نگاره هاى آن ترکیبی از سبک هاى متفاوت  گونی  گونا نسخه هاى 
اســت روبرو می شــویم  )Robinson, 1993, 107(. تالش این نقاشان، 
مکتــب نگارگــرى ترکمــان را بوجــود آورده و تعــدادی از آثــار ارزشــمند 
خلق شده و به جا مانده است. تلفیقی از سبک هنرى مکتب شیراز، 
کارگاه »پیربداق«  که در   تبریز و ایلخانی و تأثیرنقاشان پیشین هرات 
گمــارده شــدند زمینه های شــکل  کار  بــه خلــق نگارگــری بــراى او بــه 

گیری این سبک را پدید آورده اند. )آژند، 1381(.

نعمت نامه
کــه در تاریــخ 1495-  نعمت نامــه نســخه منحصربه فــردی اســت 
1505 بعــد از میــالد در زمــان ســلطنت ســلطان غیاث الدیــن خلجی 
)1469-  1500( ب.م. و پســرش ناصرالدین شــاه )1500- 1510( ب.م. 

.)Skelton, 1959; Titley, 2005( نوشته شده است
که  پــس از خــروج تیمــور از دهلی نــو در ســال 1398 بعــد از میــالد 
نویدبخــش فروپاشــی حکومت متمرکز مســلمانان در هند بود، مالوا1 
در مرکز هند حکمران یکی از ایاالت مســتقل به پایتختی ماندو شــد. 
کم مالوا در ســال  محمدشــاه پدر ســلطان غیاث الدین، به عنوان حا
1469  بعد از میالد، موفق به برقراری حکومتی سخاوتمند و عدالت 
کــه پــس از ســی، چهار  کــرد  گســتر شــد. ســلطان غیاث الدیــن اعــالم 
گســترش  کنون تصمیم به  ســال حمایت از پدرش محمدشــاه، هم ا
محدوده پادشــاهی خود نداشــته و باقی عمرش را صرف لذت بردن 
از زندگی می کند. لذا پسرش ناصرالدین را به جانشینی خود برگزیده 

و خــودش در قصر بــا نوازندگان، زنان و دختــران زیبا و مقامات عالی 
رتبه به خوش گذرانی مشغول شد و به دختران، رقص، آواز، آشپزی، 
کشــتی گیری، بســته به استعدادشــان آموزش  گاهی  نواختن فلوت و 
داده می شــد. شــهر مانــدو در آن زمان به نام »شــادی آبــاد« معروف 
شــد. عــالوه بــر اینکــه دختــران مایــه ســرگرمی شــاه بودنــد، او ارتــش 
پانصدنفــری زنان برده حبشــی زره پوش و مســلح به شمشــیر تجهیز 
کــرد. برخــی از باهوش ترین دختران برده برای آموزش های خاص در 
گرفته شــده و هنگام صرف غذا با شــاه همراه می شدند و عده ای  نظر 
کارخانه ها و به عنوان حسابدار به کارگماشته شدند.  کار در  هم جهت 
بدون اغراق حدود شــانزده هزار دختر خدمه در خدمت شاه بودند. 
کنار خدمه  کتاب نعمت نامه، خود شاه در  در بسیاری از پنجاه نگاره 

و آشپزها نشان داده شده است.
کتــاب نعمت نامــه در مورد دســتورالعمل طبخ غذا برای ســلطان 
کتاب در ابتدا توسط سلطان ماندو۲ )مادها پرادش(، سلطان  است. 
غیاث الدیــن جمع آوری شــده و ســپس به وســیله پســر و جانشــین او 
کامل شــده اســت. این نسخه به نظر  ناصرالدین شــاه بدان افزوده و 
کبر شــاه مغول بر  می رســد در ســال 156۲ بعــد از میــالد هنگامی کــه ا
ج شــده است.  کرده اســت، از آنجا خار »باز بهادر«3  شــاه ماندو غلبه 
بعضــی از صفحــات ایــن نســخه قبل از ورود بــه لندن ناپدیدشــده یا 

.)Titley, 2005, 23( کلمات آن محوشده است براثر رطوبت 

روش پژوهش
ایــن مقاله بــا روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد ســپهر نشــانه ای 
نگاشــته شــده اســت. تقابل میــان حکومت ایــران و هنــد طبق مدل 
نظری سپهر نشانه ای ترسیم گردیده و آثار هنری انتخاب شده به عنوان 
عناصــر نشــانه ای، موردســنجش و تحلیــل قرارگرفتــه اســت. جامعه، 
نمونه و شــیوه انتخاب موارد )نمونه گیــری( در این پژوهش، جامعه و 
فضای نشانه ای حاصل از تقابل دو نظام فرهنگی ایران و هند است. 
کیفی، نمونه گیری هدفمند به کاربرده شد. تعدادی از  در این تحقیق 
نگاره های نعمت نامه برای نمونه ســازوکار جذب انتخاب شده است. 

گیرد. که اشباع اطالعات صورت  گزینش نمونه ها به حدی است 

نمودار 1- روند تحلیل نگاره های نسخه نعمت نامه با الگوی سپهر نشانه ای.
مأخذ: )سنسون، 1390، 76(
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بحث و یافته ها

ترسیم فضای نشانه ای ایران/هند
کــه نظریــه ی ســپهر نشــانه ای ذیــل آن  نشانه شناســی فرهنگــی 
ح شــده اســت، معطــوف بــه شــناخت و مطالعــه ی دو فرهنــگ  مطر
کــه در تقابــل باهــم شــکل  متقابــل اســت. ایــن دو فضــای فرهنگــی 
می گیرند، به وسیله ی یک مرز )مفهومی( از یکدیگر متمایز می شوند.
کاربرد نظریه ســپهر نشــانه ای به تحلیل  به این ترتیب، می توان با 
ارتباطات میان این دو حکومت طبق مدل مفهومی ترســیم شــده در 
کشــور ایران  کشــور هند فضای درون،  که در آن،  )نمــودار 2( پرداخت 
کننــده ی این دو  فضــای بیــرون، و فرهنــگ و هنر را به عنــوان مرز جدا
گرفــت. هر فضــای نشــانه ای در داخل خود  فضــای نشــانه ای در نظــر 
از چندین نظام نشــانه ای تشکیل شــده اســت. »ارتباط بین هســته و 
حاشــیه، ویژگی سیســتمی سپهر نشانه ای اســت و نظام های خودی 
نشــانه ای فرهنگ میزبان در مرکز )هسته( قرار دارند« )لوتمان، 1390، 
کشــور هنــد بــا توجه به اینکه فرهنگ، نقشــی تعیین کننده  237(. در 
ایفا می کند، در هســته ســپهر نشانه ای قرار دارد و هویت مبتنی بر هنر 
و فرهنــگ، نظــام نشــانه ای غالب محســوب می گردد. انطبــاق تقابل 
)هند/ایران( با الگوی مکتب تارتو در نمودار 2 نشان داده شده است.

گی هــای هنری نگارگــری ترکمانان در ســپهر نشــانه ای  جــذب ویژ
هند

گورکانی  کنار نّقاشــی، هنر خطاطی نیز مورد توّجه پادشــاهان  در 
بــه   نـــّقاش   هنرمنــدان  بــا  همــراه  خطــاط  هنرمنــدان  گرفــت.  قــرار 
کــرده و آثــار ارزشــمندی را در این ســرزمین  ســرزمین  هنــد مهاجرت 
ایجــاد نمودنــد. )دســتگردی نصرآبــادی، 1363، 20۸( از  زیباتریــن  
گورکانــی، خطاطــی  نمونه هــای  خطاطــی هنرمنــدان ایـــرانی    عـــهد 

کتیبه های تاج محل است. امانت خان شیرازی بر 
که مـــورد تـــوّجه پادشـاهان هند  یکی دیگر از  جنبه های  هنر ایرانی 
گرفت، هنر تصویرسازی متون یا مینیاتور بود. در  دوران  حکومت   قرار 
گورکانــی، بســیاری از متــون تاریخــی، ادبــی و  کبرشــاه از پادشــاهان  ا
کشــیده  مـــذهبی ایــران توســط هنرمنــدان ایرانی و هنــدی  به تصویر 
شد. ترکیب رنـــگ، چهره پردازی، لباس و نـــحوۀ  استفاده  از  طبیعت، 
 Titley, 1983,( بیانگر تأثیر سبک هنر نّقاشی ایرانی در شبه قاّره است

206(. در دوره صفویــه ، مهاجــرت هنرمندان به دیگر ممالک به دلیل 
رفتارهای نامناســب پادشاهان صـــفوی  با شاعران و نویسندگان بوده 
است )مرتضایی، 13۸7، 271(. دوره نـخستین اعـتالی نـقاشی ایران، 
که تعــدادی از  عصــر ســلطان  حســین  بایقراســت. بـــابر تمایل داشــت 
هنرمندان ایرانی را بـا خـود بـه افغانستان و هند ببرد  و  شاه طهماسب 
موافــق نبــود، امــا  ســخت گیری های حــکام صفــوی بــه هنرمنــدان و 
کــوچ هنرمنــدان از جملــه  وعده هــای همایــون بــه آنــان، زمینه هــای 
کبر شــاه  میر مصور و مـــیرسیدعلی  را فراهم نمود )غروی، 134۸، 31(. ا
کارگاه ســلطنتی ســفارش و  تعــداد  زیــادی  نســخ ادبــی و تاریخــی بــه 
کالسیک زبان فارسی تصویرنگاری شوند،  دستور داد تا بسیاری از  آثار  
گرفت تا تعدادی از  متون  سانســکریت   مترجمــان زیادی را به خدمت 
کننــد.  همایــون شــاه احتــرام بســیاری بــرای  را بـــه فارســی تـــرجمه 
میر ســید علــی و دیگر هنرمنــدان ایرانی قائل بــود )قاضی احمد قمی، 
140،13۸3(. در دربار جهانگیر، هـــنرمندان ایـرانی زیادی مورد احترام 
وی حضور داشــتند. ابوالحســن پسر آقا رضا ایرانی و مهاجر از هرات به 
دربار مغول ها بود، به همراه دیگر نقاشان ارزشـمند  مورد احترام دربار 

.)Ziauddin, 2005, 276( »هند مغولی بودند

عناصر فرهنگی و نظام نشانه ای غذا
که از آن به عنوان  ارتباط بین غذا و فرهنگ به قدری نزدیک است 
الگویی برای ارزیابی فرهنگ های دیگر استفاده می شود )سجودی، 
گسترده ای از غذاها را دارد. در تایلند،  13۸5، 6(. هر فرهنگ، طیف 
کشورهای آسیایی، مصرف الرو، ملخ و حشرات  کامبوج و بسیاری از 
گوشــت الما معمول اســت. در آفریقا  دیگر، در پرو خوردن همســتر و 
که ذکر شــد،  و اســترالیا برخی قبایل مار مصرف می کنند. همان طور 
انســان ها اول  از همــه بــرای زنده مانــدن غذا می خورند امــا در حوزه 
کارکــرد پایــه آن به عنــوان تغذیــه  اجتماعــی، غــذا بــه معنــای فراتــر از 
دارد )cf. Danesi, 2004, 194(. از نقطه نظــر نشانه شناســی فرهنگــی 
لوتمان و مکتب تارتو، ســنت های آشــپزی و شیوه های آن، بخشی از 
که در آن نشانه شناسی )و در نتیجه  سپهر نشانه ای و قلمرویی است 
کلیه اطالعــات و ارتباطات( وجــود دارد. در  تولیــد، تبــادل و دریافت 
تنظیمات فرهنگی در واقع، انواع مختلف غذا، تکنیک های آشپزی، 
که بخشی از  مناســبات غذایی و مراســم »نشــانه ها و متونی هســتند 
 .)Danesi, 2006, 533( »شــبکه وســیع معانی فرهنگی را دارا هستند
کــه وابســتگی غــذا بــه نشانه شناســی را نشــان  نخســتین جنبــه ای 
کی بوده و آنچه نیســت  کــه بین آنچــه خورا می دهــد، تمایزی اســت 

.)Fischler, 1980( قائل می شود
جامعه شناســان،  انسان شناســان،  توســط  غــذا  نشانه شناســی 
مورخان، زبان شناسان و روان شناسانی چون بارت4، لوی اشتراوس5، 
گریمــاس6، فلــوچ7، بواتو۸، مارونــه9 و فونتانی10 موردمطالعــه قرارگرفته 
اســت. در واقــع تجزیــه  و تحلیــل رفتارهــای مرتبــط بــا غــذا، بــه موارد 
 Cobley &( مختلــف در نشانه شناســی اجتماعــی مربــوط می شــود
Randviir, 2009(؛ بنابرایــن غذاهــا در تجزیــه  و تحلیــل ویژگی هــای 
فرهنگ جوامع معاصر بسیار جالب است، جایی که جهانی سازی غذا، 
مهاجرت و سفرها، برخوردهای بسیار، تقاطع ها و درگیری های میان  نمودار 2- ترسیم مدل مفهومی سپهر نشانه ای هند و ایران بر طبق الگوی مکتب تارتو.

 
 

 

ای هندنشانه فضای  ای ایرانفضای نشانه در برابر 

 دربار ماندو

 
مثابه غذا به

ی فرهنگینشانه  

 بیرون در برابر درون

 ایمرز نشانه

 ترکمانان 
 مرکز )هسته(

 ای غالبنظام نشانه
)هویت مبتنی بر 
 فرهنگ و هنر(

 سازوکار ترجمه

 سازوکار جذب

های ویژگی
 نگارگری

های عبور نشانه)
 غذا هنری(فرهنگی و 
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فرهنگ هــای مختلف غذا را به ارمغان آورده اســت. لوتمــان )19۸4(، 
که در آن  ســپهر نشــانه ای را به صورت فضاهای محیطی بیان می کند 
عناصــر جدیــد می تواننــد به عنــوان مفاهیــم پویایی پذیرفته شــوند و 
که در آن ها  نشانه ای غالب در زمینه های اصلی سیستم هایی باشند 
قرارگرفته اند. ارتباط بین هسته و مرزهای سپهر به طور پیوسته وجود 
کره  که به ســمت مرکــز حرکت می کنــد، مذا دارد و بــا عناصــر محیطــی 
می شــود و در طول زمان تغییر می کند. غذاها در تمام ســطوح ســپهر، 
گفتمان فرهنگی  گروه به طور هم زمان در  به خودی خود به  عنوان یک 

.)Lotman, 1990, 225( درگیر هستند )به عنوان بخشی از سپهر(

نظام نشانه ای غذا در نگاره های نعمت نامه
کتــاب نعمت نامــه، مطالبــی منحصربه فــرد در مــورد زندگــی  متــن 
دربــاری ســلطان هنــد در قرن پانزدهم اســت. تنها یک نســخه از این 
کتابخانه بریتانیــا موجود  کتــاب در مجموعــه شــرقی هنــدی در مــوزه 
که  اســت. ایــن نســخه خطــی، دارای پنجــاه نقاشــی مینیاتــور اســت 
کشیده است. زنان  بسیاری از آن ها سلطان غیاث شاهی را به تصویر 
دربار در حال تهیه و سرو غذای موردعالقه سلطان هستند. درحالی که 
متن کتاب در مورد دستورالعمل طبخ غذای هندی است اما نگارگری 
کــه در دربــار  کــه توســط نقاشــان ایرانــی  آن، ذائقــه هنــر ایرانــی را دارد 
سلطان غیاث الدین مشــغول بودند، ترسیم شده است. نظر به اینکه 
کتاب نعمت نامه دســتور آشپزی است، از منظر رویکرد نشانه شناسی 
فرهنگــی قابــل خوانش اســت. »نشانه شناســی مــواد غذایــی« مبین 
کــه می توانیم در مورد نشــانه های موجــود در غذا صحبت  ایــن اســت 
کنیــم: غــذا فقــط یک مــاده برای بقــا و تغذیه نیســت، بلکه بخشــی از 
کــه در آن فرآیندهــای معنی و تفســیر  ُکدگــذاری اســت  یــک سیســتم 
به شــدت دخیل است. روالن بارت میگوید: »غذا نه تنها مجموعه ای 
کــه می تواند بــرای مطالعــات آماری یــا تغذیه ای  از محصــوالت اســت 

ارتباطــی، مجموعــه ای  یــک سیســتم  اســتفاده شــود، درعین حــال 
از تصاویــر، پروتــکل استفاده شــده در موقعیت هــای رفتــاری اســت« 
)Counihan & Van Esterik, 2013, 4(. در برخــی از نگاره هــا بخصوص 
کلمه ای به عنوان راهنمــا، فعالیت های خاص در  چند مینیاتــور اول، 
که در یک  کلمه »سمبوســه«  نــگاره را نشــان می دهــد. به عنوان مثال 
نگاره نوشته شده است، برای آماده سازی سمبوسه است. در بسیاری 
از صحنه ها سلطان غیاث الدین شخصًا بر اعمال آشپزها نظارت دارد. 
متن نســخه ترکیبی از اردو و فارســی بوده و به خط نســخ نوشته شــده 
کتــاب در مورد پخت وپز انواع غــذای لذیذ و همچنین  اســت. مطالب 
جهت درمان بیماری و افزایش دهنده قوای سلطان و درباریان است. 
بخش هــای مهمــی در مــورد تهیــه برگ فوفــل و همچنین مشــاوره در 

مورد تدارکات برای سفر، شکار و جنگ بوده است.
مواد الزم برای دستورالعمل ها و راه حل های متنوع و متعدد برای 
که شــامل آدامس، رزین، میوه، برگ، پوست  آشــپزی موجود هستند 
درخت، ساقه، ریشه، غده، آب میوه، شهد، گرده، دانه و آجیل گیاهان 
و درختان و همچنین مواد خاص مانند سبوس، بامبو و پوسته معطر 
خردشده یک نوع نرم تن آب شیرین در میان مواد مشاهده می شود. 
دســتورالعمل بــرای مواد معطر همچنین شــامل رب ها و ســس معطر 
کتــاب اشاره شــده اند. همچنین  و پــودر اســانس طعم دهنــده نیــز در 
هشــدارهای جدی در مــورد خطر خوردن ماهی هــا و یا جویدن فوفل 
کــه امــکان ابتال بــه بیماری های خــاص بوده و لیســت طویلــی از مواد 
کثریت  که باید با شــیر خورده شوند، وجود دارند. بااین حال، ا غذایی 
گاهی اوقات با  که  بیشتر دستورالعمل ها ســودمند هستند، به حدی 
نظراتی مانند »این غذا خوشــمزه اســت« یا »این موردعالقه ســلطان 
که چگونه  غیاث الدین است« به اتمام رسیده است. قابل توجه است 
بســیاری از دســتورالعمل های پخت وپز، امروزه نزدیک به پانصد سال 

.)Titley, 2005, 33( بعد، هنوز مورداستفاده هستند

تأثیر مکتب نگارگری ترکمانان شیراز بر نگاره های نسخه نعمت نامه در هند

گی ها تأثیرات ترکمانان بر نعمت نامهویژ

کمتری شده است.ترکیب بندی کید  که در آن به خط تأ 1- شیوه ای از طراحی 
کمابیش تزیینی درآورده است. ح  کل عناصر موجود در نقاشی را به صورت اجزایی از یک طر که  2- طراحی سنجیده 

گی پیکره ها ویژ

1- چهره ها عاطفی و احساسی هستند
2-  پیکره ها فربه و خپل هستند

3- سرهای بزرگ دارند
 4- چهره های پرهیجان دارند

گیاهی و جانوری تزیینات 

1- نوک صخره های اسفنجی به شکل سر انسان و حیوان درآمده است.
2- منظره بر انسان برتری دارد.

گسترده است. گیاه در سراسر زمین  گل و   3- فرشی از 
گل وبته و صخره ها و درختان است. که به شکل   4- شکل بندی ویژه ابرها 

گیاهان ساده و افق صخره ای مشاهده می گردند.  5- سبزینه های قراردادی و هندسی و 

کاربرد رنگ ها

1- استفاده از رنگ زرد یا سبز مالیم دیده می شود.
2- زمینه با رنگ بندی مالیم همراه با سبزینه های قراردادی است.

کاربرد داشته است. 3- استفاده از رنگ های درخشان و جاندار 
4- رنگ های غنی و مهیج بکار رفته اند.

جدول 1- تأثیرات نگارگری مکتب ترکمانان بر نگارگری نسخه نعمت نامه در هند.
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بررسی نمونه های موردی

نمونه 1- نگاره صحنه شکار سلطان غیاث الدین )تصویر 1(
سلطان غیاث الدین و مالزمان حامل تاج وتخت، سالح و افرادی 
با شــاهین در دست، در حال شکار هستند. در این نسخه نگارگری، 
ترســیم جانوران به شیوه خام دســت نگارگری مکتب ترکمانان شیراز 
کمتر بر روی خطوط دیده می شود. در  کید  )1430( میالدی است. تأ
گیاه مشــاهده می شــود. تمامی چهره های  گل و  پس زمینه فرشــی از 
پیکره هــا به شــیوه ایرانی بوده و فقط چهره شــاه هندی اســت. این 
کتیک های مورداســتفاده در هنگام شــکار  نگاره در مورد مقررات و تا
اســت. در ایــن نگاره، آثــار هنری تولیدشــده در نظام نشــانه ای هند 
از مؤلفه های هویتی نظام نشــانه ای مکتب ترکمانان برخوردار شــده 

گی هنری نگارگری ایرانی  اســت. ســپهر نشــانه ای ســرزمین هند، ویژ
کرده است.  مهمان را به نظام نشانه شــناختی خود )میزبان( ترجمه 
گی های نگاره های ترکمانان شیراز جذب نگارگری  در این سازوکار ویژ

هند در دربار شاه ماندو شده است.

نمونه 2- نگاره صحنه استراحت سلطان غیاث الدین )تصویر 2(
در این نگاره، سلطان غیاث الدین در فضای باز در حال استراحت 
اســت. لباس ســفید پوشــیده و مالزمان با چهره هــای ایرانی اطراف 
گیاهی و ابرهای پیچان  کرده اند. پس زمینه پر از عناصر  وی را احاطه 
چینی به شــیوه مکتب شــیراز به چشــم می خورد. رنگ مسلط نگاره 
زرد و ســبز به شــیوه ترکمانان اســت. خوردن غذاهایی برای افزایش 
قوت پادشــاه در حاشــیه دســتور غذایی این نگاره توصیه شده است 

تصویر 1- صحنه شکار سلطان غیاث الدین.
)Titley, 2005, 55(

تصویر 2- صحنه استراحت سلطان غیاث الدین.
)Titley, 2005, 73(

تصویر 3- طبخ سوپ و خورشت قیمه.
)Titley, 2005, 82(

تصویر 4- طرز تهیه حریره و شربت.
)Titley, 2005, 85(

تصویر 5- طرز تهیه سمبوسه.
)Titley, 2005, 62(
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غ، شیر  کباب مر که بیشتر با ذائقه ایرانی سازگار است مانند خوردن: 
گل رز، شــکر و آب، انجیر، عســل، نمک، سرکه،  گوشــت بره،  نارگیل، 

گندم، برنج، عناب، نخود و فلفل.

نمونــه 3- نگاره شــاه و مالزمان در حال طبخ ســوپ و خورشــت 
قیمه )تصویر 3(

نقــاش طبــخ ســوپ و خورشــت قیمــه غذایــی ایرانــی را در ایــن 
نمــک،  زعفــران،  زیــره،  کاربــرد  اســت.  کشــیده  تصویــر  بــه  نــگاره 
زردچوبــه، فلفــل، زنجبیــل تــازه و پیــاز خردشــده مطابــق بــا طبــخ 
غذای ایرانی اســت. شاه در چادر نشسته و مالزمان او زنان هندی 
کنارش نشســته اند. در باالی  گوشــواره های حلقه ای آویــزان در  بــا 
ســر ســلطان غیاث الدیــن دو نفــر بــا چهره ایرانــی نظاره گــر صحنه از 
چشــم انداز باال هســتند. در سمت راست ســلطان دو آشپز بر زمین 
گوشــت برای طبخ قیمه هستند.  کردن  نشســته اند و مشغول خرد 
کامــاًل ایرانی اســت. در ســمت راســت نگاره  چهــره و لبــاس آشــپزها 
چنــد نفــر در پشــت تپــه بالبــاس و چهــره هنــدی ایســتاده و صحنه 
را تماشــا می کننــد. شــیوه قرارگیــری ردیفــی پیکره ها، یادآور ســبک 

ترکمانان شیراز است.

نمونه 4- نگاره شاه و مالزمان در حال طبخ حریره و تهیه شربت 
)تصویر 4(

کنار  شــاه به همراه مالزمان در زیر ســایه بان نشسته است. زن در 
گوشــواره ای آویز نشســته اســت. در ســمت راســت  ســلطان هند  با 
ســلطان تعــدادی خدمه با چهــره ایرانی در حــال پذیرایی و خدمت 
به وی هستند. دو زن در حال آشپزی بر روی زمین نشسته و دستور 
طبــخ شــربت و حریره را نوشــته اند. در این نگاره نیــز حکومت هند و 
دربار ســلطان غیاث الدین به عنوان یک فضای نشانه ای در مواجهه 
کــرده و به فضای  کــه از مرز نشــانه ای عبور  بــا یــک نــوع غذای ایرانی 
درون واردشده است، آن را ضمن سازوکار ترجمه، از طریق استفاده 

از سبک طبخ ایرانی ، مورد جذب قرار می دهد.

نمونه 5- نگاره شاه و مالزمان در حال طبخ سمبوسه )تصویر 5(
در ایــن نــگاره، ســلطان در باغ بر روی صندلی نشســته اســت. دو 
که چهره هندی و ایرانی  نفر در حال آشپزی بر روی زمین نشسته اند 
کرده اند.  دارنــد. به نظر می رســد غذایی شــبیه به سمبوســه درســت 
تعــدادی مــالزم نیــز در حــال پیشــکش ظــرف سمبوســه بــه ســلطان 
کــه ظــرف سمبوســه در دســت دارد، چهــره ایرانــی  هســتند. فــردی 
داشته و پشت سر او دو خدمتکار هندی و ایرانی به صف ایستاده اند. 
کنجد شــیرین ، روغن بادام یا روغن زیتون و با ترکیبی از  غذا در روغن 

فلفل قرمز، نخود، پیاز، زنجبیل تازه سرخ شده است.

کاری  نمونه 6- نگاره شاه و مالزمان در حال طبخ سوپ و ادویه 
)تصویر 6(

که زیر یک سایه بان  این نگاره، شاه غیاث الدین را نشان می دهد 
در باغ نشســته است آشــپز و اجاق گاز در پیش زمینه تصویر مشاهده 
که نقاش، فردی متفاوت با  نقاش دیگر  می شــوند.  به نظر می رســد 
نگاره ها اســت زیرا برخــالف ترکیب بندی رایج دیگر نقاشــی های این 
گروهی قــرار دارنــد در ایــن نگاره  کــه افــراد به صــورت تکــی یــا  نســخه 
گرفته اند.  روش طراحی ســر خدمه  خدمه و شــاه در یک ردیف قرار 
که در یک مســیر مســتقیم بوده اســت.  طرز تهیه سوپ و میزان  هم 

مواد موردنیاز آن نیز در حاشیه نسخه نوشته شده است.

کوفته )تصویر 7( نمونه 7- نگاره شاه و مالزمان در حال طبخ 
در اینجا سلطان غیاث الدین بر روی نیمکت نشسته و آشپزها در 
کوفته نوعــی غذای ایرانی هســتند. مالزمان در دو طرف  حــال طبخ 
وی ایســتاده اند، چهــره مالزمــان هنــدی و ایرانــی اســت. پس زمینه 
گل، به رنگ روشن به تبعیت از مکتب ترکمانان  تپه های بلند و پر از 
گوشــت را خرد و  کــه  گونه ذکرشــده  کوفتــه بدیــن  اســت. طــرز طبــخ 
کنید و دوباره آن را بر روی ســنگ آســیاب قرار داده و ریزریز  خوب له 
کنیــد. مقداری زردچوبه، زیره ســبز، نارنــج، میخک، نمک و فلفل را 

به آن اضافه و باهم مخلوط  نموده و به تدریج بپزید.

تأثیر مکتب نگارگری ترکمانان شیراز بر نگاره های نسخه نعمت نامه در هند

کاری. تصویر 6- طرز تهیه سوپ و ادویه 
)Titley, 2005, 44(

کوفته. تصویر 7- طرز تهیه 
)Titley, 2005, 90(
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جدول 2- تأثیر عناصر مکتب ترکمانان بر نگاره های نعمت نامه.
 

 .نامهنعمتهای عناصر مکتب ترکمانان بر نگارهتأثیر  -2جدول 
 هانشانه                    

 هانگاره هندی هایویژگی جذب از ترکمانان سازوکارعناصر  هانگارهنمونه  هانگاره عنوان

صحنه شکار  نگاره -1
 الدینغیاثسلطان 

 

  یدستخامترسیم جانوران به شیوه 
 مکتب ترکمانان

 تأکید کمتر بر روی خطوط 
 فرشی از گل و گیاه ینهزمپس 
 به شیوه ایرانی هایکرهپ یهاچهره 

  چهره شاه هندیفقط 

نگاره صحنه  -2
استراحت سلطان 

 الدینغیاث

 

 های ایرانیمالزمان با چهره 
 عناصر گیاهی و ابرهای  پر از ینهزمپس

 پیچان چینی به شیوه مکتب شیراز
  رنگ مسلط صحنه زرد و سبز به شیوه

 ترکمانان

 چهره شاه هندی 
 تعدادی از مالزمان هندی چهره 

نگاره شاه و  -3
در حال طبخ مالزمان 

 سوپ و خورشت قیمه

 

  طبخ سوپ و خورشت قیمه که غذایی
 ایرانی

  ،کاربرد زیره، زعفران، نمک، زردچوبه
 خردشدهفلفل، زنجبیل تازه و پیاز 

 مطابق با طبخ غذای ایرانی
  الدینغیاثمالزمان باالی سر سلطان 

 دو نفر با چهره ایرانی
  ایرانی است. کامالًچهره و لباس آشپزها 
  ر ، یادآوهایکرهپردیفی  یریقرارگشیوه

 سبک ترکمانان شیراز است.

 
 چهره شاه هندی 
 و مالزمان  شاه در چادر نشسته

های او زنان هندی با گوشواره
 ای آویزانحلقه

  در سمت راست نگاره چند نفر
 و بالباسایستاده در پشت تپه 

چهره هندی صحنه را تماشا 
 کنند.می

نگاره شاه و  -4
مالزمان در حال طبخ 
 حریره و تهیه شربت

 

  در سمت راست سلطان تعدادی خدمه
با چهره ایرانی در حال پذیرایی و 

 خدمت به سلطان
  دو زن در حال آشپزی بر روی زمین

 نشسته با چهره ایرانی
 طبخ شربت و حریره غذای ایرانی 

 چهره شاه هندی 
  زن در کنار سلطان هندی با

 آویزه بلندی در گوش

نگاره شاه و  -5
مالزمان در حال طبخ 

 سمبوسه

 

 
 طبخ غذای ایرانی شبیه به سمبوسه 
 تعدادی مالزم با چهره ایرانی 

 
 سلطان با چهره هندی 
  دو نفر در حال آشپزی با چهره

هندی و ایرانی بر روی زمین 
 اندنشسته

  ایستاده صفبهخدمتکار هندی 

نگاره شاه و  -6
 مالزمان در حال طبخ

 ادویه کاریسوپ و 

 

 
  روش طراحی سر خدمه هم که در یک

 به شیوه ترکمانان مسیر مستقیم
 غذای ایرانی تهیه سوپ 
  ایستاده صفبهخدمتکار ایرانی 

 

 سلطان با چهره هندی 
  ایستاده صفبهخدمتکار هندی 

 
نگاره شاه و  -7

مالزمان در حال طبخ 
 کوفته

 
 

 چهره مالزمان هندی و ایرانی 
 های بلند و پر از گل و تپه ینهزمپس

های از ویژگی زمینه به رنگ روشنپس
 مکتب ترکمانان

 طبخ کوفته غذای ایرانی 

 سلطان با چهره هندی 
 چهره مالزمان هندی و ایرانی 
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نگاره شاه و  -5

مالزمان در حال طبخ 
 سمبوسه

 

 
 طبخ غذای ایرانی شبیه به سمبوسه 
 تعدادی مالزم با چهره ایرانی 

 
 سلطان با چهره هندی 
  دو نفر در حال آشپزی با چهره

هندی و ایرانی بر روی زمین 
 اندنشسته

  ایستاده صفبهخدمتکار هندی 

نگاره شاه و  -6
 مالزمان در حال طبخ

 ادویه کاریسوپ و 

 

 
  روش طراحی سر خدمه هم که در یک

 به شیوه ترکمانان مسیر مستقیم
 غذای ایرانی تهیه سوپ 
  ایستاده صفبهخدمتکار ایرانی 

 

 سلطان با چهره هندی 
  ایستاده صفبهخدمتکار هندی 

 
نگاره شاه و  -7

مالزمان در حال طبخ 
 کوفته

 
 

 چهره مالزمان هندی و ایرانی 
 های بلند و پر از گل و تپه ینهزمپس

های از ویژگی زمینه به رنگ روشنپس
 مکتب ترکمانان

 طبخ کوفته غذای ایرانی 

 سلطان با چهره هندی 
 چهره مالزمان هندی و ایرانی 

 

 
 

تأثیر مکتب نگارگری ترکمانان شیراز بر نگاره های نسخه نعمت نامه در هند

ادامه جدول 2.

نتیجه

در پنجــاه تصویر نــگاره نعمت نامه، نفوذ مکتب ترکمانان شــیراز 
کامــاًل آشــکار اســت. مخصوصــًا در ابتــدای نســخه خطــی، تأثیــرات 
کاماًل هویدا اســت اما به تدریج مشــخصات  ایرانــی مکتــب ترکمانان 
خ قــرار  ســبک هنــدی در معمــاری طراحــی چهره هــا و حالــت نیــم ر
گرفتــن چهره هــا غلبــه می کنــد. در پاســخ بــه ســؤال ایــن پژوهــش 
کــه با توجه بــه اهمیــت حضور دیگــری در برابر  بایــد اذعان داشــت 
فرهنگــی  نشانه شناســی  در  کــه  نشــانه ای  ســپهر  نظریــه ی  خــود، 
ح شــده اســت، بســتر نظری مناســبی برای مطالعــه ی تطبیقی  مطر
تأثیــر نشــانه های فرهنگــی دو منطقه ایران و هند بر یکدیگر اســت. 
 ... و  مذهبــی  اجتماعــی،  فرهنگــی،  خــاص  مناســبات  دلیــل  بــه 
گی هــای نگارگــری و  بیــن ایــران و هنــد در دوره هــای مختلــف، ویژ
که  نشــانه های فرهنگــی ایران در آثــار هنری هند از جملــه نگارگری 
کرد و با ورود این  نمونــه موردی این پژوهش اســت، انعکاس پیــدا 
کارکرد  آثار به فضای فرهنگی )نشــانه ای( نگارگــری هند، مؤلفه ها و 

گردید. ایــن آثار پس از ورود به نظام نشــانه ای  هویتــی آن ها آشــکار 
کشــور هند، ضمن ســازوکار ترجمه به نظام نشانه ای جدید و جذب 
و طــرد در آن فرهنــگ، همچنــان هویــت هنــری و فرهنگــی خــود را 
لت های معنایی نگارگــری ترکمانان را  کرده اند. این آثــار، دال حفــظ 
گی هــای نگارگری  همــراه خــود به نگارگــری هنــد برده اند. تمــام ویژ
ُگل،  مکتــب ترکمــان شــیراز ازجملــه ترکیب بنــدی، پس زمینــه پــر از 
گیــاه در سراســر زمیــن.  گل و  بــر انســان، فرشــی از  برتــری منظــره 
گل وبته، صخره ها و درختان، سبزینه های  شــکل بندی ویژه ابرها؛ 
که  گیاهان ســاده و افــق صخرهای هســتند  قــراردادی و هندســی، 
به وضــوح در نگاره هــای نعمت نامــه دیده می شــوند. عــالوه بر اینها 
کوفته، قیمه، انواع  انــواع غذاهــای ایرانی از جمله سمبوســه، آش، 
ماهی، ادویه ها، دســرها مانند حریره بادام و شــیربرنج، شــربت ها و 
گیاهی نیز طبق دســتور آشــپزی ایرانی در نگاره ها توســط  داروهای 

کشــیده شده اند. آشــپزها در حال طبخ بوده و به تصویر 

پی نوشت ها

1 Malwa.
2 Mandu.
3 Baz Bahadur.
4 Barthes.
5 Lévi-Strauss.

6 Greimas.
7 Floch.
8 Boutaud.
9 Marrone.
10 Fontanill.

 
 .نامهنعمتهای عناصر مکتب ترکمانان بر نگارهتأثیر  -2جدول 

 هانشانه                    
 هانگاره هندی هایویژگی جذب از ترکمانان سازوکارعناصر  هانگارهنمونه  هانگاره عنوان

صحنه شکار  نگاره -1
 الدینغیاثسلطان 

 

  یدستخامترسیم جانوران به شیوه 
 مکتب ترکمانان

 تأکید کمتر بر روی خطوط 
 فرشی از گل و گیاه ینهزمپس 
 به شیوه ایرانی هایکرهپ یهاچهره 

  چهره شاه هندیفقط 

نگاره صحنه  -2
استراحت سلطان 

 الدینغیاث

 

 های ایرانیمالزمان با چهره 
 عناصر گیاهی و ابرهای  پر از ینهزمپس

 پیچان چینی به شیوه مکتب شیراز
  رنگ مسلط صحنه زرد و سبز به شیوه

 ترکمانان

 چهره شاه هندی 
 تعدادی از مالزمان هندی چهره 

نگاره شاه و  -3
در حال طبخ مالزمان 

 سوپ و خورشت قیمه

 

  طبخ سوپ و خورشت قیمه که غذایی
 ایرانی

  ،کاربرد زیره، زعفران، نمک، زردچوبه
 خردشدهفلفل، زنجبیل تازه و پیاز 

 مطابق با طبخ غذای ایرانی
  الدینغیاثمالزمان باالی سر سلطان 

 دو نفر با چهره ایرانی
  ایرانی است. کامالًچهره و لباس آشپزها 
  ر ، یادآوهایکرهپردیفی  یریقرارگشیوه

 سبک ترکمانان شیراز است.

 
 چهره شاه هندی 
 و مالزمان  شاه در چادر نشسته

های او زنان هندی با گوشواره
 ای آویزانحلقه

  در سمت راست نگاره چند نفر
 و بالباسایستاده در پشت تپه 

چهره هندی صحنه را تماشا 
 کنند.می

نگاره شاه و  -4
مالزمان در حال طبخ 
 حریره و تهیه شربت

 

  در سمت راست سلطان تعدادی خدمه
با چهره ایرانی در حال پذیرایی و 

 خدمت به سلطان
  دو زن در حال آشپزی بر روی زمین

 نشسته با چهره ایرانی
 طبخ شربت و حریره غذای ایرانی 

 چهره شاه هندی 
  زن در کنار سلطان هندی با

 آویزه بلندی در گوش
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or many years, the two great civilizations of 
Iran and India have repeatedly shared their 

cultural traditions throughout history. This article, 
illustrates the book of the cooking NimatNameh 
in India, that illustrated by Iranian painters, deals 
with the effects of the painting in the school of 
Turkmens in Shiraz on this manuscript. The 
Ni‘matnāma is a late fifteenth-century book of the 
recipes of the eccentric Sultan of Mandu (Madhya 
Pradesh), Ghiyath Shahi, collected and added to 
by his son and successor, Nasir Shah. It contains 
recipes for cooking a variety of delicacies and 
epicurean delights, as well as providing remedies 
and aphrodisiacs for the Sultan and his court. It 
also includes important sections on the preparation 
of betel leaves as well as advice on the logistics 
of hunting expeditions and warfare. The text pro-
vides a unique and tantalising account of rarified 
courtly life in a fifteenth-century Indian Sultanate 
region. There is only one known copy of the Sul-
tan’s Book of Delights in existence and it isheld in 
the Oriental and India Office Collections of the Brit-
ish Library. The manuscript is illustrated with fifty 
elegant miniature paintings, most of which show 
the Sultan, Ghiyath Shahi, observing the women 
of his court as they prepare and serve him vari-
ous dishes. The book is fascinating in that the text 
documents a remarkable stage in the history of In-
dian cookery whilst the miniatures demonstrate the 
influence of imported Persian artists on the style 
of the Indian artists employed in Ghiyath Shahi’s 
academy. It now bears the title Ni‘matnāma-i alDīn 
Shāhī. The work consists of recipes for food and 
drink, for the preparation and distillation of per-
fumes and essences and also for aphrodisiacs and 

remedies for illnesses the first few miniatures are 
painted in a distinctive Shiraz (Southern Iranian) 
style but, increasingly, the later illustrations show 
the indigenous styles of book painting found in Cen-
tral and Western India. They are important as the 
earliest known example of miniature painting in an 
Islamic Deccani style. In addition, the text itself is 
a very early example of written Urdu. For the first 
time a facsimile of the original text is reproduced 
for a scholarly audience. Norah M.Titley, the Brit-
ish Library’s retired curator of illustrated Persian 
manuscripts, has translated this exquisite book. 
The problem in this study is: how can the reading of 
the sign language system of the School of Turkmen 
School in Shiraz be read on the illustrations of the 
cooking book paintings in India with a semiosphere 
approach? The purpose of this paper is to exam-
ine the influence of the timurid painting in contrast 
to Indian painting in NimatNameh manuscript the 
method of research is descriptive-analytical with 
the approach of cultural semiotics of Lutman. The 
result of the research suggests that the remaining 
version of Sultan Ghiyath-ed-Din’s period repre-
sents the presence of Iranian painters and painters 
in Shiraz at Shah Mandu’s court.

Keywords
Painting of Shiraz School, NimatNameh, Indian Paint-
ing, Semiosphere.

F

The Impact of the Shiraz Turkmen School Painting on the NimatNameh 
Paintings in India (With the lutman’s Semiosphere Approach)


