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نشانهشناسی ارتباطات بینافرهنگی صفویان و گورکانیان
با استناد بر آثار نگارگران مهاجر ایرانی در دربار گورکانی

نوع م ا ه:
پژوهشی

چکیده
ایران و هند سددداب دۀ طوالنی در تعدامت فرهن ی دارند  ،و ی مهاجر تع اد زیادی از هنرمن ان و نخب ان صددد وی به دربار گورکانی در ختل
قرنهای دهم و یازدهم هجری ،ن طۀ عط ی در تاریخ این ارتباطا فرهن ی به شددمار میرود .اهمیت این تعامت فرهن ی در بهرهگیری از زبان
فارسی بهعنوان زبان رسمی دربار گورکانی و انت ال کانون نوآوریهای ادب فارسی از ایران ص وی به هن گورکانی بهوضوح نمایان است .بر مبنای
این پیشینۀ موجود ،ه ف پژوهش حاضر آن است که با واکاوی ویژگیهای سبکی و عناصر بصری آثار ن ارگران ایرانی در دربار گورکانی و پی یری
سدیر توول سبک و ن شمایهها در آثار این هنرمن ان و پروژههای توت نظارتشان ،به تبیین جای اه هریک از فرهنگهای دخیل و قابل رؤیت در
این آثار بپردازد .بر این اسدا نمونههای پژوهش با رویکرد نشانهشناسی فرهن ی مورد مطا عه قرار گرفتن  .در این رویکرد ،ن ارگری دربار گورکانی
بهعنوان «متن بینافرهن ی» و فرهنگ گورکانی بهعنوان مرکز یا بهعبارتی «خویشدددتن» در نظر گرفته شددد ن  ،درحا یکه فرهنگ ایرانی و فرهنگ
هن و «دی ری» موسوب گشتن .
نتیجه آنکه گورکانیان با آرمانیسدازی فرهنگ فارسدی که در آن زمان م بو یت و جای اه خاصی در جهان استم داشت ،سعی داشتن بر تمایز
خود با فرهنگ دی ری هن و تأ کی کنن  .این فراین به جذب کامل فرهنگ فارسدددی و طرد کامل دی ری هن و در ن ارگری گورکانی منجر نشددد تا
آنجا که بهرغم غلبۀ عناصدر و ترکیببن یهای ایرانی ،ن ارگری گورکانی بسدیار طبیعتگراتر از همتای پارسدیاش میباش  .ن ارگری گورکانی یک
متن بینافرهن ی اسدددت که در آن فرهنگ ایرانی و بهتبع آن فرهنگ مغو ی (بهواسدددطۀ همزادپن اری خودش با فرهنگ ایرانی) در مرکز و فرهنگ
هن و در حاشیه است ،و ی این متن هویتش را از جابهجایی م اوم مرزهای مرکز و حاشیه میگیرد.
کلیدواژهها:
ارتباطا بینافرهن ی ،نشانهشناسی فرهن ی ،هنرمن ان مهاجر ،ن ارگری ،گورکانی ،ص وی.
* استادیار گروه ن اشی ،دانشک ه هنر ،دانش اه تربیت م ر  ،تهران ،ایرانs.royan@modares.ac.ir /

 .1مقدمه
ب
فرهنگ اسداسدا بینافرهن ی است و جوامع ،با انتخابهایشان در نووۀ تعامل با جوامع و فرهنگهای دی ر است که هویت فرهن ی خود را متمایز
میسددازن  .در واقع نووۀ تعامل خود و دی ری در ارتباطا بینافرهن ی ،تعیینکنن ۀ چ ون ی جذب و طرد عناصددر بی انه در یک فرهنگ اسددت.
رابطۀ خود و دی ری فرهن ی میتوان در بازهای از خودمووری و طرد تمامعیار دی ری تا آرمانیسدددازی دی ری و ن ی خود در نوسدددان باشددد  .این
مهم در هنرهای صدناعی جوامع پیشدام رن بهوضدوح نمایان است و یکی از اسناد مطا عۀ پیشینۀ تعامت دو یا چن تم ن به شمار میرود .بر این
اسددا و با توجه به شددواه بهجامان ه ،میتوان پیشددینۀ تعامت فرهن ی ایران و هن را تا دوران باسددتان پی گرفت ،یکن این تعامت در دوران
ص ویان با مهاجر گستردۀ نخب ان و هنرمن ان ایرانی به دربار گورکانی شکلی تازه به خود گرفت.
مهداجر هنرمن ان ایرانی به هن در قرنهای دهم و یازدهم هجری قمری ،از بسدددیاری جها حااز اهمیتی ویژه اسدددت برای مزال میزان
مهداجر هدا در این دوره بدهگوندهای بود که مرکز ادبیا از ایران به هن منت ل شددد  .با این حال ،بهرغم مطا عا فراوانی که تاکنون دربارۀ روابط
سددیاسددی و تجاری و فرهن ی ایران و هن انجام پذیرفته ،پژوهشددی در ارتبا با جای اه هریک از فرهنگها در شددکلگیری یک فضددای فرهن ی
ا ت اطی و نووۀ مواجهۀ گورکانیان با فرهنگ ایرانی از منظر نشدددانهشدددناسدددی فرهن ی تو ق نیافته اسدددت .این ف ان ،در کنار اهمیت ارتباطا
بینافرهن ی آگاهانه که منجر به توسدعۀ فرهن ی میگردد ضدرور پژوهش حاضدر را آشدکار میسدازد .ذا ه ف پژوهش حاضر برشمردن تأثیرا
ن ارگری ایران بر ن ارگری گورکانی نیسددت ،بلکه میخواه با اسددتناد بر جذب و طرد مشددخصددههای هنر ص د وی در صددناعا هنری گورکانی به
تبیین نوع ارتباطا بینافرهن ی گورکانیان و صد ویان بپردازد .پرسدش اصلی این است که نووۀ تأثیرپذیری هنر دربار گورکانی از هنرمن ان مهاجر
ص وی ،چه چیزی را در ارتبا با رویکرد گورکانیان به ارتباطا فرهن ی با ایران ص وی نشان میده ؟ بر این اسا  ،آثار ن ارگران ایرانی در دربار
گورکدانی و همننین پروژههدای ن دارگری که توت ه ایت آنان بودن  ،بهعنوان جامعۀ آماری پژوهش تعیین گردی  .از این میان ،نمونههایی که به
بهترین شدکل نشاندهن ۀ تأثیرا نظامهای تصویری فرهنگهای مورد نظر (گورکانی ،ایرانی و هن و) هستن  ،بهصور انتخابی بهعنوان ا وی
رویکردهدای بیندافرهن ی مورد نظر در راسدددتدای هد ف پژوهش مورد تجزیه و تولیل قرار خواهن گرفت .این پژوهش در زمرۀ پژوهشهای کی ی
بهشدیوۀ توصدی یتولیلی میباشد  .اسدناد تصدویری و مکتوب به صدور کتابخانهای گردآوری شد ه و تولیل دادهها به روش است ال ی بر مبنای
نظریۀ نشانهشناسی ارتباطا بینفرهن ی فرزان سجودی است.
۱ـ .۱پیشینۀ پژوهش
از آنجا که روابط ایران و هن ساب های طوالنی دارد ،مطا عا زیادی نیز در این زمینه انجام پذیرفته است .بخش قابل توجهی از این منابع به روابط
این دو قلمرو جغرافیایی در عصدر صد ویان و گورکانیان پرداختهان  .ریاضاالسدتم ( )۱131در کتاب تاریخ روابط ایران و هند ،بوث م صلی دربارۀ
روابط هریک از پادشداهان صد وی با همتایان گورکانیشدان بهت کیک ارااه داده است .وی با شرح تعامت سیاسی و اقتصادی و شکرکشیها و
حتی ذکر نامهها و ه ایایی که میان پادشداهان این دو منط ه تبادل شد ه ،به شدرح دالیل روابط دوسدتانه و خصمانۀ میان دو کشور پرداخته است.
مطا ب ذکرشد ه و نتای بهدسدتآم ه از کتاب ریاضاالستم کماکان در سایر منابع با موضوع روابط ص ویان و گورکانیان تکرار ش ه است .از میان
پژوهشهای این دسددته میتوان به م ا ۀ سددرخیل ( )۱1۲۶با عنوان «روابط ص د ویان و گورکانیان هن » اشدداره کرد که عتوه بر روابط سددیاسددی و
اقتصدددادی ،روابط فرهن ی را نیز در بخشدددی جد اگانه مورد توجه قرار داده و ن اه اجما ی به روابط فرهن ی دو منط ه در حوزۀ ادبیا  ،ن اشدددی و
معماری داشدته اسدت .سدرخیل با مطا عۀ ارتباطا ص ویان و گورکانیان ،نتیجه گرفته است که این دو حکومت در بیشتر دوران اقت ارشان روابطی
ب
دوسدددتانه داشدددتن و تنها اختتف دو دو ت بر سدددر مسددد لۀ قن هار بود که آنهم به اختتف ج ی منجر نشددد  .راهرا او د یل تمایل گورکانیان به
ص د ویان را کمک ص د ویان در به ق ر رسددی ن گورکانیان میدان و اذعان داشددته اسددت که دربار گورکانیان هن همواره جای اه هنرمن ان ایرانی
بوده اسدت که برای رسدی ن به شدرایط بهتر جتی وطن کرده بودن و همین امر منجر به شکلگیری فرهنگ هن ی-ایرانی ش (سرخیل ،۱1۲۶
.)۱۵۱
عتوه بر منابع فوق ،مطا عا فراوانی دربارۀ مهاجر هنرمن ان صدد وی به هن وسدددتان و تأثیراتی که توتتأثیر آنان در هنرهای صدددناعی و
ادبی هن گورکانی ایجاد شدد  ،انجام پذیرفته اسددت .برای مزال ،کوشددا ( )۱1۲1در م ا ۀ «مهاجر هنرمن ان ایرانی به هن در دورۀ صدد وی» به
دالیل مختلف بیتوجهی دربار صد وی به هنرمن ان و اقبال این هنرمن ان در مهاجر به هن پرداخته اسدت .با این حال ،کوشدا بر این باور اسددت
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که تنها اقبال هنرمن ان ایرانی نبود که برای فرار از شرایط نامساع ی که پادشاهان ص وی برایشان ایجاد نمودن داراالمانی یافتن  ،بلکه ستطین
گورکدانی نیز از اینکه افراد مسدددتع ی را در اختیار ب یرن که آمادۀ اجرای دسدددتورا آنها باشدددن بسدددیار بهره بردن (ص .)۴3عزیز ( )۱93۶در
" "Safavid Poets and Indiaو بسدنا ( )۱19۶در «ن ش شداعران شدیعۀ عصدر صد وی در انت ال فرهنگ و تم ن ایرانی به شبهقارۀ هن » به
معرفی شددعرای ایرانی دربار گورکانی پرداخته و نشددان دادهان این مهاجر ها منجر به شددکلگیری مرکز ادب فارسددی در خارا از وطن اصددلی آن
گردی  .خلیلزاده م م و صددادقپور فیروزآباد ( )۱19۰در م ا ۀ «بررسددی تطبی ی ن وش پارچههای ص د وی و گورکانی» به این نتیجه رسددی هان که
تأثیر ن ارگری صدد وی بر هنرهای گورکانی هن  ،بهویژه ن ارگری و پارچهبافی ،موجب شدد در منسددوجا صدد وی و گورکانی ،ن وش تصددویری
مشدترکی را مشداه ه کنیم و د یل این تأثیرگذاری را مهاجر هنرمن ان صد وی به هن  ،اشتراکا زبانی و فرهن ی ،و وجود راههای تجاری میان
دو منط ه میدانن (ص.)1۶
فهرسدددت این دسدددتده از مطدا عا را میتوان دربارۀ ادبیا  ،معماری ،خوشنویسدددی و هنرهای دی ر ادامه داد ،یکن در این مجال به ذکر
نمونههایی در حوزۀ ن ارگری که م نظر پژوهش حاضددر اسددت اکت ا میشددود .فروزانی و میرشدداهی ( )931۵در م ا ۀ «تأثیر و تأثر ن ارگری ایرانی،
غربی و هن ی در امپراتوری مغوالن کبیر هن » ،سدیر تاریخی این تووال را با بررسی نمونهها دنبال نموده و با مطا عۀ نمونههای شاخص تأثیرا
هر دسته را مشخص کردهان  .پژوهش ران د یل این تأثیرپذیری را درک هنری باالی پادشاهان گورکانی و شرایط تاریخی خاص آن دوره (مهاجر
هنرمند ان ایران و ورود اروپداییان به هن ) دانسدددتهان بهع ی ۀ آنان ،دربار گورکانی هر دو فرهنگ را پذیرا بوده اسدددت .علیزاده نیز در م ا ۀ «تأثیر
ن ارگری واقعگرایانۀ ایران دورۀ صدد وی بر ن ارگری طبیعتگرایانۀ دورۀ گورکانی هن » با ذکر شددرحی از ن اشددان ایرانی در دربار گورکانی و بررسددی
ویژگیهای ن ارگری ایرانی و ن ارگری گورکانی به این نتیجه رسدی ه اسدت که پیشدرفت سدب مغو ی بسدیار سریع ات اق افتاد ،اما بهتنهایی صور
ن رفت و بهرغم تأثیر جریانا خارجی ،سددب مغول بهعنوان ی هنر مجزا و ارگانیزه توسددعه پی ا کرد زیرا عناصددر خارجی بهشددکل ختقانهای در
هنر اصدلی آنها جذب شد ه بود .ذا این مکتب متأثر از سه سب ایرانی دورۀ ص وی در مرحلۀ ابت ایی ،سب مولی راجپو و سپس در ادامۀ آن
اروپدایی بود .خدادمی ند وشدددن و بدابامرادی ( )931۶تأثیر هنر ن ارگری ایران بر هن را با تأ کی بر ن اشدددی مغوالن هن مورد مطا عه قرار دادهان
بهع ی ۀ نویسدن گان س ر همایون پادشاه گورکانی به ایران ن طۀ عطف پی ایش سبک ن اشی گورکانی است ،یکن بهرغم تأثیرپذیری هنر ن ارگری
هن از هنرمن ان مهاجر ایران در دربار گورکانی ،تأثیرا بع ی از آن مکاتب ن اشی بومی هن و با ورود ان لیسیها و پرت ا یها ،توتتأثیر هنر اروپا
ب
قرار گرفت .ختصده آنکه پژوهشهای این دسته ضمن معرفی هنر گورکانی و هنرمن ان ایرانی در دربار گورکانیان غا با به دستهبن ی تأثیرا هنر
صددد وی بر هنر یدا بهطور خاص ن ارگری مغوالن هن پرداختهان که تأکی بر ویژگیهای فرمی آثار دارن  .نتای این پژوهشها ن طۀ آغاز پژوهش
حاضدر خواه بود ،یکن آننه باعث تمایز این پژوهش میگردد رویکرد نشدانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی است که تأکی را نه بر خود آثار بلکه بر
فضای ان یشهای قرار میده که چ ون ی تأثیرپذیری یک فرهنگ از صناعا فرهنگ دی ری را مشخص میکن .
 .2نشانهشناسی روابط بینافرهنگی
بر اسدا آرای نشدانهشدناسدان ،هرآننه نشانه دانسته شود میتوان مورد مطا عا نشانهشناسانه قرار گیرد .از این منظر ،واژهها ،تصاویر ،ص اها،
ایما و اشددارا و ژسددتها میتوانن نشددانه باشددن (چن ر  ،)2 ،931۶اما پرسددش این اسددت که آیا ارتباطا بینافرهن ی هم میتوان نشددانه باش د .
سدجودی در «ارتباطا بینافرهن ی :رویکردی نشدانهشناختی» ،فرهنگ را یک دست اه پینی ۀ نشانهای معرفیمیکن  ،یک نظام پینی ۀ دال ت
که از طریق رمزگانهای اصددلی و ثانویۀ درونهش د هاش ،گسددترههای معنایی را میآفرین و امکان مباد ۀ معنا را فراهم میکن (سددجودی ،9311
 .)۱۸9وی همننین حوزههدایی چون گ تمدان کتمی ،ادبیدا  ،هنر ،معماری ،زبان ب ن ،آیینها ،فعا یتهای آیینی مذهبی ،پوشددداک و غیره را
حوزههای تو ق عینی و فیزیکی رفتارهای فرهن ی میدان (همان .)931 ،ب ین ترتیب نهتنها فرهنگ را میتوان نشدددانه یا بهعبار دقیقتر یک
نظام نشانهای پینی ه و چن الیه در نظر گرفت ،بلکه میتوان این نظام را در ن ا عینیت و تو ق یافتنش تولیل کرد .از آنجا که هر نظام نشانهای
بر تمایز اسدتوار اسدت و هر نشدانه بهواسدطۀ تمایزش از دی ر نشانهها شناخته میشود ذا فرهنگ بهمزابۀ نشانه نیز در تمایزش با دی ر فرهنگها
ب
شدناخته میشود .اما ن طۀ تمایز یک فرهنگ با دی ر فرهنگها سیال و دااما در نوسان است ،بهگونهای که میتوان گ ت مرکز میتوان به حاشیه
و حاشددیه به مرکز ب ل شددود .منظور از کاربرد مرکز و حاشددیه در اینجا تأکی بر نظام تمایزاتی اسددت که همیشدده با نوعی ارزشگذاری همراه اسددت

برای مزال میتوان گ ت که وقتی مشدخصدههای بارز یک فرهنگ در یک متن بینافرهن ی برجسدته شود ،آن فرهنگ در مرکز قرار گرفته است و
در نتیجه نشانههای حضور دی ر فرهنگهای دخیل در متن را به حاشیه میران و ی از بین نمیبرد ،زیرا وجودش نیازمن آن دی ری است.
یدک فرهندگ برای اثبدا خود نیازمن تعیین مرزهای مشدددخص اسدددت و برای تعیین مرزها ،نیازمن دی ری .این رابطه همانن رابطۀ خود و
دی ری در تعبیر فروی ی اسددت فروی سددوژۀ یکپارچه را به سددوبژکتیویتهای سددرشددار از تمایزها و الیهها تب یل میکن و با تبیین ن ش سددوپرای و
بهعنوان دی ری که بهنوو فرهن ی درون سدوبژکتیویته شدکل میگیرد ،مرزهای خود و دی ری را فرومیپاش (رشی یان  .)11 ،9313ب ین ترتیب،
ب
فرهنگ اسداسدا بینافرهن ی اسدت ،بهگونهای که دی ری را در آن واح تأیی و طرد مینمای  .فرهنگها در روابط بینافرهن ی شرکت میکنن  ،اما
ب
معموال از فرصددتهای برابر برای حضدددور و بیانخود در این روابط برخوردار نیسددتن (سدددجودی  .)9۴9 ،9311ازاینروسدددت که در مطا عۀ متون
بینافرهن ی میتوان چنین پرسددشهایی را طرح کرد :دال تهای صددریو و ضددمنی متن چه نوع رابطهای را میان دو فرهنگ نمایان میسددازد؟ یا
ک ام فرهنگ در مرکز و ک ام در حاشددیه قرار دارد؟ رابطه با دی ری میتوان دوسددتانه یا خصددمانه باش د  ،و ی همواره میل به متمایز سدداختن وجود
دارد ،چراکه در غیر این صدور یکتایی فرهنگها از بین میرود .نکتۀ قابل توجه اینجاسدت که حتی در صدور تمایل یک فرهنگ به شبیهسازی
فرهنگ دی ری ،همیشددده فاصدددلهای باقی میمان زیرا فرهنگها از رمزگانهای مت اوتی اسدددت اده میکنن و انت ال معنا میان دو نظام رمزگانی
مت او ب ون از دسددت رفتن بخشددی از آن امکانپذیر نیسددت .ب ین ترتیب بهع ی ۀ سددجودی در ترجمۀ بینفرهن ی سدده رویکرد وجود دارد وی
رویکرد اول را «خود و نه دی ری» نامی ه اسدددت که همان کارکرد ای او وژیکی فرهنگ اسدددت .در این رویکرد خود فرهن ی اسدددت و دی ری ب وی.
رویکرد دوم را میتوان «نده خود بلکده دی ری» ندامی رویکردی اسدددت که دی ری را آرمانی میکن و از منظر دی ری به خود مین رد .اما رویکرد
سوم را بای «رویکرد هم خود و هم دی ری» نامی  .این رویکرد را میتوان مورک پویایی فرهنگها دانست (همان9۵3 ،د .)9۵۶این نوع روابط خود
و دی ری فرهن ی از طریق فراین های طرد ،جذب و گزینشهایی که در متون فرهن ی تو ق مییابن قابل شددناسددایی هسددتن  .ذا با بررسددی آثار
ن اشان مهاجر ایرانی در دربار گورکانی ،بر اسا مبانی ذکرش ه میتوان رویکرد گورکانیان به فرهنگ ایران را مورد مطا عه و شناخت قرار داد.
 .3روابط بینافرهنگی گورکانیان و صفویان
تم نهای ایران و هن از دیرباز روابط نزدیک و پیون های فرهن ی عمی ی با یک ی ر داشددتن  .مهاجر آریاییها به طرف پنجاب ،هنوز هم یکی از
منابع اصددلی پیون ایران و هن به شددمار میرود (هاالی و گوتس  .)۵ ،۱13۶همزمان با حکومت صددد ویان در ایران ،در قرنهای دهم و یازدهم،
ب
امپراتوران مغول عمت سدراسدر شمال هن و قسمت بیشتر دکن را بهصور کشور واح ی درآوردن و چنان امپراتوری باعظمتی تشکیل دادن که از
عصدر سدتطین سدلسدلۀ گوپتای بهبع نظیر آن دی ه نشد ه بود .آرتور و ین بشدم در تاریخ هند باستاان ضمن اشاره به تنوع فرهن ی هن در زمان
گورکانیان ،به شدرایط سدخت هن وها توت حکومتهای بی انه اشاره کرده و ارهار داشته است که ف ط در زمان اکبرشاه بود که سیاست رواداری
دینی رعایت میشد و هن وها میتوانسددتن صدداحب مناصددب عا ی باشددن  ...او معت اسددت که اگر این سددیاسددت در دوران جانشددینان او نیز ادامه
ب
مییافت ی ینا تاریخ هن روی دی ری پی ا میکرد (بشددم  .)3۱۴ ،۱19۴ب ین ترتیب گورکانیان از دوران حکومت اکبرشدداه بهبع  ،برختف تیموریان
ایران که سدعی در جذب فرهنگ کشدور توت حکومتشدان داشتن  ،به اشکال ضمنی و آشکار به طرد فرهنگ هن و روی آورن  .این در حا ی است
که نخب ان و هنرمن ان ایرانی بهراحتی میتوانستن به مناصب عا ی در دربار گورکانی دست یابن .
به هر حال ،تم ن ایران در میان مردم مسدددلمان آسدددیایی آن روز شدددهر زیادی داشدددت و مرزهای فرهن ی ایران بهمراتب فراتر از مرزهای
سددیاسددیاش رفته بود .در این میان هن مسددلمان ،از جمله دکن ،از نظر فرهن ی به ایران بسددیار نزدیک بود (ریاضاالسددتم  .)۸۶۱ ،۱131حکام
دکنی توتتأثیر پادشداهان تیموری خواهان وزرا ،سدربازان ،هنرمن ان و ادبایی بودن که در فرهنگ معتبر فارسی پرورش یافته بودن  .تع اد ایرانیان
در ایاال جنوبی هن بهح ی رسددی که نیکیتین ۱تاجر روسددی در گزارش بازدی خود از پادشدداهی بهمنی هن جنوبی در ۱۴3۰م (۲3۴ق) نوشددته
اسددت :حکام و اشددراف سددرزمین هن همه خراسددانی بودن ( .)Eaton 2011, 2-9تمایل گورکانیان به فرهنگ فارسددی بهح ی رسددی که در زمان
حکومت اکبرشدداه ،زبان فارسددی بهجای جغتای (زبان ترکی شددرقی) زبان اصددلی دربار ش د (راجرز  .)۸ ،۱1۲۸هن بهترین شدداعران ایرانی ،بهجز
موتشددم و حکیم شدد ایی را به خود جذب کرد و جنبش ختق در ادبیا فارسددی از قزوین و اصدد هان به الهور و آگرا در هن منت ل شدد (و ش
.)۸۲ ،۱1۲۵

نشانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی
ص ویان و گورکانیان با استناد بر آثار
ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار
گورکانی ۱۱۵ ،د ۱۸۲
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جذب زبان فارسدی بهعنوان زبان ق ر و زبان فرهنگ را میتوان یکی از نشدانههای صدریو رویکرد گورکانیان به فرهنگ فارسی یا ص وی به
حسدداب آورد .نمونهای از این وضدددعیت را فانون ( )۱9۶3در پوستتتی ستتتقاب ا های ستتت قد شدددرح میده  .او معت اسدددت که بهموض آنکه
اسددتعمارشد هها وادار شد ن به زبان اسددتعمارگر سددخن ب وین  ،اسددتعمارشد ه آگاهی جمعی فرانسددوی را که بهموجب آن ،سددیاهی با شددر و گناه و
سد ی ی با پاکی و خیر و حق همانن میشود ،میپذیرد یا وادار میشود بپذیرد (سجودی  .)۱۵۴ ،۱1۲۲است اده از زبان فارسی برای دربار گورکانی
امری گزینشدددی بود ،گزینشدددی که بهواسدددطۀ آن خودی و دی ری تعیین میگردد .حکام گورکانی که به دالیل مختلف (پیروی از سدددیاسدددتهای
تیموریان ،ن ش صد ویان در به سلطنت رسی ن همایونشاه ،ساب ۀ ارتباطا تجاری و فرهن ی با ایران و سایر مواردی که در پیشینه به آنها اشاره
شدد ) تمایل زیادی به ح ظ روابط دوسددتانه با ایران داشددتن  ،به آرمانیسددازی فرهنگ صدد وی پرداخته و ب ین وسددیله هم خود را به این فرهنگ
پیشدرفته و پذیرفتهشد ه شدبیه نمودن و هم از آن دی ری فرهن ی هن و که غیرمسلمان و ازاینرو ب وی و نافرهنگ دانسته میش متمایز ساختن .
ب ین ترتیب ،طبق آننه دربارۀ نشدانهشدناسی روابط بینافرهن ی گ ته ش و بر اسا اسناد مکتوب و نتای مطا عا پژوهش ران ،شکی در رویکرد
توسددینآمیز گورکانیان به فرهنگ ایرانی باقی نمیمان  .ذا آننه نیازمن پژوهش اسددت ،آن اسددت که رویکرد گورکانیان به ارتباطا بینافرهن ی با
ایران چ ونه در متون فرهن ی دربار گورکانی نشددان داده ش د ه اسددت ،چه عناصددری جذب و چه عناصددری طرد ش د هان  ،ک ام فرهنگ در مرکز و
ک ام در حاشیه قرار گرفته است و بهطور کلی مرز بین خود و دی ری کجا تعیین ش ه است.

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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 .4جایگاه نقاشان مهاجر صفوی در دربار گورکانی
یکی از گسدتردهترین و در عین حال تأثیرگذارترین مهاجر ها بهسدوی هن  ،مهاجر نخب ان ایرانی شامل ن اشان ،خطاطان ،پزشکان ،شاعران،
مذهبان ،صددوافان و ان یشددمن ان در ختل نیمۀ دوم قرن دهم هجری بود .این مهاجر ها از سددال 9۵3ق تا قرن یازدهم با م یا وسددیع ادامه
داشدت .قاضدی احم و صدادقیبیگ ،از وقایعن اران دورۀ ص وی در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم ،نام تع ادی از هنرمن ان و صنعت ران را
ذکر میکنند کدده از دسدددتمزد پراکند ه و نددامنظم در ایران نداامید شددد ه و بدهدنبددال آیند ه و اقبدا ی بهتر ایران را ترک کردند (و ش .)۸۶ ،۱1۲۵
ملکا شعرای بهار نیز به این موضوع اشاره کرده و میگوی در دورۀ ص وی به دو علت ،بسیاری از ارباب ذوق و کمال و شوق مهاجر را بر مان ن
رجوان نهادن و بیشددتر آنها به هن رخت کشددی ن  :یکی بهد یل رفتار حکام ص د وی و دی ری بهد یل من عتطلبی این افراد (بهار  ،۱1۲۱ا،1 .
 .)۱۱3۰اسدکن ر منشدی در تاریخ عالمآرای عباست به توبۀ بزرگ شاهطهماسب اشاره کرده و این توبه را یکی از دالیل رویگردانی شاه از هنرهایی
ب
که قبت بسددیار مورد توجه وی بودن دانسددته اسددت .با این حال ،مؤ ف تاریخ عالمآرای عباستت به دالیل دی ری نیز اشدداره میکن که از آن جمله
میتوان به اشددتغال شدداهطهماسددب به امور مملکتداری و رخ در ن اب خاک کشددی ن هنرمن ان مورد عتقۀ شدداه اشدداره کرد (ترکمان ،۱1۵۰
۱3۴دددد .)۱3۲سدودآور برختف سایر پژوهش ران معت است که سبب رویگردانی شاه از هنرمن ان ،توبۀ بزرگ یا شخصیت مذهبی او نبوده بلکه
ب
احتماال ضدعف بینایی شداهطهماسدب سدبب این امر شد ه است .نظریۀ وی بر این است الل استوار است که بر اسا منابع مذهب شیعه در عصر
صد وی مشدکلی با تصدویرگری کتاب و ن اشدی بهطور کلی وجود ن اشدته همننین ف ط ن اشی نبود که جای اه خود در کارگاه سلطنتی را از دست
داد ،بلکه خوشنویسدی که هنر موبوب فرهنگ اسدتمی اسدت ،تذهیب و تشدعیر و سدایر هنرهایی از این دست نیز حمایت شاه را از دست دادن .
سدودآور میافزای با توجه به نابینایی سدلطان موم خ ابن ه ،فرزن ارشد شداهطهماسدب ،تو ی نسدخهای از فالنامه با ابعاد و جزایا بزرگش ه،
ع م تمایل شداه به حضدور در مراسدم شدکار و مواردی از این دست ،میتوان این فرض را معتبر شمرد ( .)Soudavar 1999, 51-52به هر حال،
د یل بیتوجهی ناگهانی شداهطهماسدب به هنرمن ان هرچه که باشد  ،زمینۀ فعا یت هنرمن ان در دربار را متز زل ساخت و آنان را به جستوجوی
حامیان ج ی واداشددت .این اشددارا گویای آن اسددت که دربار گورکانی بهخودیخود برای هنرمن ان ایرانی جذابیت فرهن ی ن اشددته و شددرایط
نامساع داخلی به این مهاجر ها دامن زده است.
از طرفی ،اشددتیاق مغوالن به هنر ،بهویژه ن اشددی و خطاطی ایرانی ،بهح ی بود که ن اشددی بهزاد و خطاطی سددلطانعلی مشدده ی را معیار
واالیی میدانسددتن که سددایر آثار بای بر اسددا آنها سددنجی ه شددون ( .)Alami 1939, 108-9هنرهای وابسددته به کتابآرایی از ن ارگری و
خوشنویسددی گرفته تا تذهیب و تشددعیر و حتی تکنیکهای تو ی کاغذهای رن ی ،صددوافی و تجلی  ،هم ی بههمراه هنرمن ان ایرانی وارد هن
شد ن  .مهاجر هنرمن ان ایرانی به هن  ،در زمان حکومت همایون و فرزن ش اکبرشداه به اوا رسی و این هنرمن ان مهاجر ن ش تعیینکنن های

در سدبک ن ارگری دربار مغوالن ای ا کردن  ۸.مسدافر همایون پادشداه هن وسدتان به ایران در سال 9۵۱ق نهضت ج ی ی در هنر هن پ ی آورد،
زیرا وی از شاهطهماسب اجازه خواست تا گروهی از هنرمن ان ،خاصه ن اشان ،را همراه خویش به هن وستان ببرد .شاهطهماسب مواف ت کرد و او
خواجه عب ا صدم شیرازی ،استاد منصور معروف به میر مصور ،میر سی علی تبریزی ،موالنا فارسی ،دوست مصور ،درویش موم  ،استاد یوسف،
قاسدم مذهب ،فخر صدواف و اسدتاد یونس زرگر را به هن وستان برد و برخی از هنرمن ان دی ر نیز که شوق مسافر هن وستان در دل داشتن به
همت خویش بار س ر بسته و راهی آن دیار ش ن (قمی .)۴۱ ،۱1۲1
موقعیت هنرمن ان مهاجر در دربار گورکانی ،یکی از مؤ ههایی اسددت که میتوان نشدداندهن ۀ مشددخصددههای ارتباطا بینافرهن ی باش د .
ن اشدان صد وی که به هن مهاجر کردن  ،اگر پیشتر مهار های الزم را کسدب نموده بودن  ،میتوانسدتن موقعیت درخشانی در دربار گورکانیان
هن کسدب کنن  .ا بته وجود وزرا و سدرداران بزرگ ایرانی چون نواب بیرام خان پسدر سدیف خان و پ ر عب ا رحیم خان خانان ،میرزا حسددنا له پسر
خواجه ابوا وسن مشهور به نواب ر رخان احسن و حاا موم ق سی ،در امپراتوری مغول ،کمک بزرگی به مهاجران ایرانی در راهیابی به طب ا
باالی اجتماعی به شددمار میآم (شددهابی  .)۲۰ ،۱1۱۶ب ین ترتیب در دورۀ حکومت اکبرشدداه کارگاه سددلطنتی توت سددرپرسددتی دو هنرمن ایرانی
ب
(میر سدی علی و عب ا صدم ) که مسد و یت تربیت تع اد کزیری هنرمن ان هن و و هن و-مسدلمان را بر عه ه داشتن  ،رسما شروع به فعا یت کرد.
همایون عب ا صددم را به ب «شددیرینقلم» م تخر سدداخت او در عین حال که نارر کارگاه سددلطنتی بود شدداگردانی را نیز تربیت کرد ،از جمله
بسداوان 1و دسوانت ۴که هر دو هن و بودن و در کنار پسران عب ا صم  ،موم شریف و بهزاد ،ن ش مهمی در ن ارگری دربار مغول و توسعۀ سبک
وی داشدتن ( .)Soucek 1987, 170میر سدی علی نیز که از همایون ب نادرا ملک را دریافت کرده بود ،پس از همایون در دربار اکبرشاه بسیار
گرامی داشته میش و بههمراه برخی دی ر از هنرمن ان از همراهان همیش ی شاه بود (همانجا) .ابوا ضل ،تاریخن ار دربار اکبرشاه ،در فهرست
بهترین ن اشدان دربار ،رتبۀ اول را به میر سدی علی اختصداص داده و در آیقن اکبری نوشته است« :در میان پیش امان صرا مست یم هنر ،او ین
ن ر میر سدی علی از تبریز اسددت»  )Alami 1939, 114(.میر سددی علی که در تصددویرسددازی تع ادی از شدداهکارهای کتاب آرایی ایران مشددارکت
داشدت ،در دربار مغول مس و یت نظار بر تصویرگری نسخۀ حمزهنامه را بر عه ه گرفت (ابوا وسنی و معصومی  .)۱۵ ،۱199اگرچه که فهرست
ن ارگران ایرانی در دربار گورکانی به اینجا ختم نمیشددود ،از آنجا که سددایر منابع بهت صددیل دربارۀ هنرمن ان ایرانی مهاجر در هن گورکانی سددخن
راند هان  ،به ذکر این موارد اکت ا میگردد .موقعیت هنرمن ان مهاجر صددد وی در دربار گورکانی ،فرضدددیهای را که در بخش پیش طرح شددد تأیی
میکن  .پادشاهان گورکانی نهتنها به جمعآوری آثار هنرمن ان برجستۀ ایرانی عتقه و اشتیاق وافر داشتن و آنها را بهعنوان ا و و معیار اثر هنری
فاخر میدانسدتن  ،بلکه با قرار دادن هنرمن ان مهاجر ایرانی در رأ کارگاهی متشدکل از سایر خردهفرهنگها ،فرهنگ ایرانی را اصل و مرکز قرار
دادن  .همننین اشداره به حضور هنرمن ان هن و در کارگاه سلطنتی (بر اسا اسناد تاریخی) مهر تأیی ی است بر خردهفرهن ی که به تمامی طرد
نش ه ،هرچن با ن ی زبان مادریاش بیص ا ش ه ،و ی امکان آن را دارد که از طریق هنر هویت خود را بازیاب .
 .5بازنمود ارتباطات بینافرهنگی در آثار هنرمندان مهاجر ایرانی در دربار گورکانی
هنرمن ان ایرانی عتوه بر عناصددر ن ارگری ایرانی ،روشهای تو ی ن اشددی را نیز به هن وارد کردن  .برای مزال تهیۀ پیشطرح یکی از روشهایی
بود کده در برخی از کدارگداههای ایران به کار میرفت ،این پیشطرحها میتوانسدددتن ا وی هنرمن ان دی ر قرار گیرن و باعث تروی سدددبک یک
هنرمن شددون ( .)Binyon, Wilkinson, and Gray 1933, 98یک روش دی ر سددپردن وری ۀ طراحی ترکیببن ی به هنرمن ان باتجربهتر و
سدددایر کارهای ی ی چون اضدددافه کردن رنگ به دسدددتیارانشدددان بود .کتیبههای نسدددخ خطی مغو ی نشدددان میدهن که چنین رویکردی در زمان
ب
ب
امپراتوری اکبرشدداه در هن کامت رواا یافته اسددت ( .)Losty 1982, 89-90عتوه بر این ،روش تو ی کاغذهای رن ی و مزین نیز عم تا توسددط
هنرمند ان مکتدب هرا و مشدددهد بده هن راه یافت .هرچن این روشها نشددداندهن ۀ تأثیر هنرمن ان ایرانی بر ن ارگری و کتابت دربار گورکانی
هسددتن و میتوانن در دسددتۀ ارتباطا «هم خود و هم دی ری» که منشددأ پویایی فرهنگ اسددت قرار گیرن  ،در اینجا با تکیه بر خود اثر به مطا عۀ
سهم فرهنگها و نوع ارتباطا بینافرهن ی در ن ارگری دربار گورکانی پرداخته خواه ش .
میر سددی علی و عب ا صددم کانون ج ی ن ارگری را در دهلی ایجاد کردن و ج ی ترین تووال کتابآرایی ایران را که در تبریز ،قزوین و بخارا
صدور گرفته بود در هن رواا دادن  .میر سدی علی فرزن استاد بزرگ میر مصور بود و هر دو چن سال با یک ی ر روی شاهنامۀ شاهطهماسبی کار
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کرده بودن  ،میر سی علی پن مجلس ن اشی نیز در خمسۀ مشهور نظامی به سالهای 9۴۱ددد9۴۵ق کشی ه بود (و ش  .)1۰ ،۱1۲۵از نسخی که
در این دوره تصددویرگری ش د ن میتوان به حمزب امه ،طوط امه ،شتتاهنامه ،اکبر امه ،عجایب المخلوقات و ...اشدداره کرد .بیشددتر آثار ادبی ایران
چون دیوانهای حافظ ،امیر نظاما ین حسدن ،انوری ،امیر خسدرو ،بوستاان و گلستاان سع ی ،بهارساان جامی و حات اال س نیز بهدفعا در
کارگاه سدلطنتی مغول مصور میش ن ( .)Prakash Verma 2009, 154مووریت زبان و ادب فارسی و وابست ی ن ارگری ایندوران به ادبیا ،
منجر به رواا متون فرهن ی ایرانیاسدتمی در دربار گورکانی گردی  .تنها نسدخۀ خطی دورۀ همایون که توسدط ن ارگران ایرانی تصدویرسددازی ش ،
نسدخۀ باشدکوه حمزب امه اسدت که در زمان حکومت پسرش اکبرشاه به اتمام رسی  .مو ان معت ن که ن ارههای حمزب امه در ص وا او یه،
بسدیار شبیه به مکتب ص وی تبریز است (غروی  11 ،۱1۴۲برن  ،)۱۸۲ ،۱1۲1و ی بهمرور زمان با های هن ی ،بتهای هن و و صونههای
ب
زن گی روستایی هن به ن ارههای آن راه یافتن ( .)Gotez 1964, 227این نسخۀ چهاردهجل ی که احتماال بین سالهای 9۲۴دددد939ق کار ش ه
اسدت ،توت نظار مسدت یم میر سدی علی آغاز ش  ،و ی زمانی که او برای زیار مکه هن را ترک کرد ،همکار جوانترش ،عب ا صم  ،نظار بر
ده جل دی ر را بر عه ه گرفت (بلر و بلوم  .)3۵۱ ،۱1۲۲از آنجا که کپی یا ت لی از ترکیببن یهای پیشدین بخشی از آموزش ن اشان در ایران بوده
اسددت ،بعی نیسددت که عب ا صددم بهعنوان اسددتاد کارگاه سددلطنتی شدداگردانش را تشددویق میکرده که از ترکیببن یهای ایرانی ت لی کنن  .ن وذ
سنتهای ن اشی ایرانی در ن ارههای حمزب امه ،ن ش و تأثیر این هنرمن در انجام چنین پروژۀ عظیمی را نشان میده .
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تصویر  :9اکبر شاهزادۀ جوان ن اشی خود را به پ رش همایون ت یم
میکن  ،عب ا صم  ،)9۵۵۵( 1۶3 ،مرقع گلشن (شمارۀ  )9۵1کتابخانۀ
کاخ گلستان
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E2%80%98A
_bd_alSamad._Akbar_Presents_a_Painting_to_His_Father
Humayun._Mughal,_probably_Kabul,_c._1550%E2%80%
931556._Golestan_Palace_Library,_Tehran.jpg

تصویر  :2حک کردن جمشی اشعاری را بر روی سنگ ،عب ا صم شیرازی،
 ،)9۵11( 111واشن تن ،گا ری هنر فریر
https://artsandculture.google.com/asset/jamshid-writing-on-arock-artist-abd-al-samad-shirin-qalam-calligrapher-faqir-mirali/iAFfhs7okTqOYg

وابسدت ی سدبک عب ا صدم به مکتب ن ارگری تبریز در ن ارۀ «اکبر جوان تصدویری که خودش کشی ه به پ رش ت یم میکن » (تصویر ،)۱
آشدکار اسدت .در این ن اره فضدا بهواسدطۀ عناصدر سداختمانی به قسدمتهای مختلف ت سیم ش ه که یادآور ترکیببن یهای دورۀ ص وی است.
ردپای سدبک تبریز در حا ت پیکرهها و جزایا فراوان معماری نیز مشخص است .در این مورد عب ا صم یک ترکیببن ی مکتب تبریز را برگزی ه
و صدونهای از دربار مغول را در آن جا داده اسدت .ب ین ترتیب هنرمن با نشدان دادن پادشداه گورکانی بهشدیوهای که مت اول ن اشدی ایرانی است،
نشدانههای دو فرهنگ را چنان در هم آمیخته اسدت که به نظر میرسد قابل ت کیک از هم نباشدن  .پادشداه گورکانی هم حامی ن ارهای به سبک
ایرانی است و هم خود درون آن جای گرفته است ،درحا یکه شاهزادۀ گورکانی (اکبر) بشخصه ن ارهای را به انجام رسان ه است .همۀ عناصر این
تصدویر نشداندهن ۀ تمایل گورکانیان در یکی شد ن با فرهنگ ایرانی و کسدب مشدروعیت فرهن ی بهواسدطۀ آن اسدت .عناصر ایرانی که در او ین
مینیاتورهای گورکانی به چشددم میخورن  ،عبار ان از :صددخرههای اسدد نجی ،اژدها ،ابرهای اسددپیرا ی ،عناصددر تزیینا سدداختمانی ،نمایش
پیکرههای انسددانی ،اسددت اده از درختان سددرو و چنار ،بههمراه اسددت اده از خطو خوشنویسددی رریف و رنگهای درخشددان بودن ( Ziauddin
.)2005, 334
بدا این حدال ،در زمدان حکومت اکبر هن وها بهت ری به دربار راه یافتن  ،تا جایی که در کارگاه-کتابخانۀ اکبر ،هنرمن ان ایرانی و هن و در کنار
هم به تهیۀ نسدخ و مرقعا مشدغول بودن (شدیمل  1۸۶ ،۱1۲1ابوا وسدنی و معصومی  .)۱۶ ،۱199در نتیجه ،ن ارههای نسخ خطی و آ بومها
نشدداندهن ۀ تل یق سددبک ن ارگری ایرانی با سددبک ن ارگری هن ی هسددتن  ،ا بته با غلبۀ ویژگیهای سددبک ایرانی .ررافت و پرداخت جزایا و
خطو کنارهنما به سددبک ایرانی با پا ت رن ی هن ی شددامل سددبزهای متنوع ،قرمز و نارنجی درخشددان در هم آمیختن (.)Chand 1936, 273
ب ین ترتیب سدددبک عب ا صدددم نیز در مواجهه با آثار هنرمن ان هن و تغییراتی یافت بهترین نمود بلوغ سدددبک او را در ن ارۀ «جمشدددی » میتوان
متحظه کرد (تصویر  .)۸از نظر طرح کلی ،منظره با گیاهان رقصان
و ت سددیما فضددایی کوچک از مکتب صدد وی تبریز نشدد ت گرفته
اسددت ،و ی در بررسددی دقیقتر سددبک عب ا صددم با سددبک ص د وی
تبریز ت دداو هددایی دارد .پیکرههددا هنوز بددهخدداطر خطو مویطی و
تضددداد رندگهدا بدا پسزمینه یک سدددت هسدددتن و ی درون خطو
نشانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی
جد اکنند ۀ رنگهای ت ریجی برای ا ای حجم و جنسدددیت به کار
ص ویان و گورکانیان با استناد بر آثار
ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار
رفتهان روشدددی که بهویژه در ارااۀ جزایا چهره مشدددخص اسدددت
گورکانی ۱۱۵ ،د ۱۸۲
( .)Soucek 1987, 171-172نموندههدایی دی ر از پ ی ار شددد ن
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تد ریجی عنداصدددر تصدددویرگری هند ویی در سدددبک ن ارگری دربار
گورکانی را در ن ارههای حمزب امه میتوان دی  .تصدددویر  ،1ن ارهای
از حمزب امه اسدت که صدونۀ مسج را نشان میده ت سیمبن ی
فضدا در این ن اره به صونهپردازی ایرانی که فضا را به چن ین سطو
ت سددیم میکن و افراد را درون و بیرون سدداختمانها نشددان میده ،
شدباهت دارد .ترکیببن ی افراد در فضا و نشان دادن افراد در زن گی
روزمره و حدداال متنوع نیز از ویژگیهددای ایرانی این ن دداره اسدددت.
علیزاده واقعگرایی را یکی از خصدددلتهای ن ارگری عصدددر صددد وی
ب
میدان که ات اقا سددبب موبوبیت آنان نزد پادشدداهان گورکانی ش د
وی معت اسدت هنرمن ان ص وی به ترکیببن ی عناصر و موضوع
اثرشان ،توجه کامل داشتن و با وجود ریزهکاریهای بسیار ،آدمها را
تنها تصدویر نمیکردن  .آنان به ن اشی مویط زن گی و مساال روزمره تصویر  :3صونۀ مسج  ،حمزهنامه9۵۶۴ ،د ،9۵91بریتیش الیبرری ()91233199۵3133
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1923-0115-0-3
و هرآننه به روش زن گی مربو میشدود ،اشدتیاق بسیار داشتن  ،به
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همین د یل ،سدراسدر فضای صونه را پر میکردن  .همننین آنان ترکیببن یهای چن سطوی میآفری ن که از پایین به باال گسترده میش و از
ج ولهای دور تصدویر به بیرون سدرایت میکرد (علیزاده  .)۱۶ ،۱191در قسدمت باالی این ن اره فردی کمانش را بهسمت پرن های نشانه رفته و
دی ر افراد صددونه نیز در حا تهای مختلف نشدددان داده شددد هان  .با این حال ،فضدددای معماری ،با ها و رنگآمیزی هن ی به نظر میرسددد .
ب
ن ارگری گورکانی بهت ری از ن ارگری صد وی متمایز میشدود و این تمایز با ورود نشانههای فرهنگ دی ری (هن و) که پیشتر تماما طرد ش ه بود
نمدایدان میگردد .ب ین ترتیب رنگ در ن ارههای دربار گورکانیان یکی از مهمترین مؤ ههای بازنمایانن ۀ تو قناپذیری ترجمان بینافرهن ی کامل
اسدت .دربارۀ ریشدۀ رنگآمیزی هن ی در این ن ارهها ح اقل دو علت را میتوان برشمرد :یکی وابست ی نوع و کی یت رنگها به مصا و موجود و
ب
قابل اسدت اده در جغرافیای خاص ،و دی ری عینیت یافتن خردهفرهنگ هن و که احتماال رنگآمیزی ن ارهها به آنها سدپرده میش  .در این دوره
همننان فرهنگ ایرانی در مرکز متن بینافرهن ی قرار دارد ،یکن دی ر با آن یکی پن اشدته نمیشود .از منظر نشانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی،
گورکانیان همننان سدتایش خود را به عناصدر فرهن ی ایرانی ح ظ نمودهان  ،یکن به میزانی از خوباوری دسدت یافته و بهسوی تعامل فرهن ی از
نوع «هم خود و هم دی ری» گام برداشتهان .
ازاینروست که در تصویرگری نسخ اکبر امه ،سبک ن ارگری گورکانی بهوضوح
از سبک ص وی متمایز ش ه و تأثیر هر دو فرهنگ ایرانی و هن و دی ه میشود.
درحا یکه ح ظ غا ب عمودی ،ترکیببن ی کلی و هن سۀ فضایی مسطو از
ویژگیهای ن اشی ایرانی بودن  ،هنرمن ان هن ی توجه زیادی به ناتوراا یسم و
مشاه ۀ دقیق پیرامون خود نشان میدادن  .هن وها ساب ۀ طوالنی در ن ارگری
داشتن و از مهمترین ویژگیهای سبک ن ارگری آنان میتوان به طبیعتگرایی
(ناتورا یسم) اشاره کرد (فروزانی و میرشاهی  .)۱۴۵ ،۱19۵در یک ن اره از اکبر امه
که پیروزی عظیم خان بر موم حسین میرزا در گجرا را نشان میده (تصویر
 ،)۴عتوه بر پا ت رن ی هن ی که در رنگ تپهها و آسمان خودنمایی میکن ،
منظرهن اری نیز بهوضوح بازنمایانن ۀ ناتورا یسمی است که با سبک ص وی
مت او است .تمایل فرهنگ هن و به طبیعتگرایی حتی در برداشتهای هنری
از ن وش تزیینی و انتزاعی ایرانی نیز مشاه ه میشود .ن وش تزیینی که در ایران
تجری ی و انتزاعیان  ،در هن با حجمپردازی و طبیعتگرایانه تصویر ش هان
(شیرازی و طتیی  .)9۴ ،۱19۱در ن ارههایی از این دست نمیتوان بهراحتی
تشخیص داد که نشانههای ک ام فرهنگ در مرکز قرار گرفتهان برای مزال
حجمپردازی و عینیتگرایی در کنار است اده از ا مانهای بومی هن ی بهوضوح
تصویر  :۴پیروزی عظیم خان بر موم حسین میرزا ،اکبرنامه ،ح ود
 ،۱۵9۰موزۀ ویکتوریا و آ بر ن ن
این نمونه را از ن ارگری ص وی متمایز میکن و در عین حال با ن ارگری هن ی هم
https://collections.vam.ac.uk/item/O9442/qutb-ad-dinمت او است .میتوان گ ت در این مرحله است که ارتباطا بینافرهن ی گورکانیان
/khan-and-painting-lal
با سایر فرهنگها به بلوغ و خودآگاهی دست یافت.
در طول حکومت جهان یر (۱۶۰۵د۱۶۸3م) ،هنرمن ان ایرانی دی ری نیز به دربار گورکانی پیوستن  ،و ی در این زمان اروپاییان نیز به دربار
گورکانی راه یافته بودن و تعامت بینافرهن ی گورکانیان متکزر و پینی هتر ش ه بود .ا بته سبک ن اشی اروپایی از زمان همایون مورد توجه دربار
گورکانی بوده و در زمان اکبرشاه کپیهایی از تصاویر نسخ مذهبی اروپایی انجام میش  ،و ی در دورۀ جهان یرشاه بود که راا یسم اروپایی بیش از
پیش مورد توجه قرار گرفت .ن ارگران دربار جهان یر تصاویر مذهبی اروپایی را ن ارگری میکردن (پرایس  ۱۲1 ،۱1۴3کونل  ۸۸1 ،۱1۲۴فروزانی
و میرشاهی ۱۴۴ ،۱19۵د .)۱۴۵با وجود این ،شواه نشان میده که در دربار جهان یر توجه ویژهای به فرهنگ ایرانی میش و همننان دربار
گورکانی تمایل به قرابت فرهن ی د و ا بته رقابت!د با دربار ص وی داشته است .اگر آنگونه که روایت میشود جهان یر به ن ارگران دربارش دستور
داده بود تا رؤیای در آغوش کشی ن شاهعبا ص وی را که در خواب دی ه بود به سبک ایرانی ن اشی کنن (شیمل  ،)11۰ ،۱1۲1تردی ی باقی

نمیمان که پادشاه قص داشته خود را با آن دی ری فرهن ی یکی کن  .ا بته اگر دال ت صریو این تصویر (تصویر  )۵را که شاه جهان در آن بزرگتر
و باشکوهتر از شاهعبا پیر و الغر تصویر ش ه ،تمایل به یکی ش ن با آن دی ری ب انیم ،دال تهای ضمنی دی ر خود را بهگونۀ متمایزسازی و
برتریجویی نشان میدهن  .به هر حال ،از هنرمن ان ایرانی دربار جهان یر میتوان به آقا رضا و پسرش ابوا وسن اشاره کرد که جای اه ویژهای نزد
ب
شاه داشتن  .ویژگیهای ایرانی سبک آقا رضا در دو تصویرگری از انوار سهیلی که دابشلیم (حاکم هن ی) را به تصویر میکش کامت نمایان است.
یکی از آنها صونهای را نشان میده که او گنجی را که در غاری پنهان بوده پی ا میکن و صونۀ دی ر باال رفتن حاکم از کوه سران یب بهدنبال
روشنایی را نشان میده ( .)Wilkinson 1929, pls.3-5آقا رضا در طول فعا یتش در کارگاه سلطنتی مغول عناصری از منابع هن ی و اروپایی
را جذب کرد .زمان ورود او به هن نامعلوم است ،و ی بیشک در زمان اقامتش در الهور در سا ی که پسرش ابوا وسن به دنیا آم ( 9۶3ق) در
دربار گورکانی مشغول به کار بوده است .از آنجا که یکی از ورایف آقا رضا کپی از چاپهای اروپایی بوده است ،پیکرههای اخذش ه از ترکیببن یهای
اروپایی در او ین آثار شناختهش ۀ او مشاه ه میشود .در یکی از حاشیههای مرقع گلشن که توسط آقا رضا در رمضان ۱۰۰۲ق تکمیل ش ه،
پیکرههایی با جامههای اروپایی در م ابل پسزمینۀ گیاهی متراکمی با روحیۀ ایرانی تصویر ش ه است (تصویر  .)3در آثار آقا رضا و شاگردانش سبکی
مرکب از عناصر ایرانی ،هن ی و اروپایی مشاه ه میشود.

نشانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی
ص ویان و گورکانیان با استناد بر آثار
ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار
گورکانی ۱۱۵ ،د ۱۸۲

124

تصویر :۵ابوا وسن ،متقا جهان یر با شاهعبا
پطرزبورگ

در خواب ،از مرقع سن

/https://asia.si.edu/object/F1945.9a

تصویر  :۶ابوا وسن ،متقا دابشلیم و بی پای ،از انوار سهیلی،
ح ود ۱۶۱۰د ،۱۶۱۴بریتیش الیبرری
https://www.sciencephoto.com/media/551463/view/dabishlimwith-bidpay

به نظر میرسد ابوا وسدن نیز مانن پ رش به سدلی ۀ شداه جهان یر ،ن اشی را با کپی از آثار اروپایی آغاز کرده است که او ین اثر شناختهش ۀ او
یک کپی از کار آ برشدت دورر اسدت (ح ی تجو  .)11 ،۱19۰ابوا وسدن خیلی زود م ارا ترقی را پیمود و و در دربار گورکانی بسیار مورد توجه قرار
گرفت .جهان یر شاه در توزوک جها گقری در تمجی از ابوا وسن نوشته است:

در این زمان ابوا وسن مصور به ب نادرا زمانی سرافراز گشت .مجلس جلو مرا در دیباچۀ جهان یرنامه کشی ه به نظر درآورد .چون
سدزاوار توسدین و آفرین بود مورد ا طاف بیکران گشت .کارش به عیار رسی ه و تصویر او از کارنامههای روزگار است .در این عصر نظیر
و ع یل خود ن ارد ،اگر در این روز اوسددتاد عب ا وی و اوسددتاد بهزاد در ص د وۀ روزگار میبودن انصدداف کار او میدادن  .او را نسددبت
ب
خانهزادی به این درگاه اسدت ،غایتا او را هیچ آشدنایی و مناسبت به کار پ رش نیست بلکه از یک عا م نمیتوان گ ت و مرا نسبت به او
ح وق تربیت بسدیار اسدت .از صدغر سن تا حال ،خاطر همیشه متوجه تربیت او بوده تا کارش به این ح رسی ه ،ا وق نادرۀ زمان خود
بوده (جهان یر .)۸۶۶ ،۱1۵9
بهعنوان او ین تصدویرگری نسدخۀ خطی ،سد ارش مهمی به ابوا وسدن سپرده ش  ،وی صونۀ متقا دابشلیم با بی پای را به تصویر کشی ه
اسدت متقاتی که اوا جسدتوجوی حاکم برای یافتن بصیر بود (تصویر  .)Wilkinson 1929, pl.6( )۶شخصیتسازی دابشلیم که شاهوار
و ی فروتنانه در م ابل حکیم ایسدتاده اسدت میتوانسدته نشداندهن ۀ شاهزاده سلیم باش  .این ن اره همننین نشان میده که ابوا وسن چ ونه
سبک و ترکیببن ی پ رش را اتخاذ کرده و با انرژی ج ی و مهار فوقا عادهاش آن را گسترش داد .ترکیب ابوا وسن از خطو کنارهنمای ایرانی
با اسدت اده از رنگ بهمنظور ا ای فرم و حجم اصدتح و ادامۀ همان سدبک آقارضداست هرچن موف یتهای پسر دستاوردهای پ رش را در سایه
قرار داد .با توجه به مشخصههای تل ی ی آثار ابوا وسن و بر اسا م حی که شاه جهان یر از وی به عمل آورده ،چنین به نظر میرس که فرهنگ
ایرانی همننان بهعنوان موور اصدلی و نماین ۀ خود دی ر گورکانی در متون فرهن ی ح ظ شد ه اسدت ،فرهنگ هن و در حاشیه و ی حاضر است.
رویکرد ن ارگری گورکانی به سددنتهای ن ارگری هن گزینشدی اسددت و ی عناصددر بازنمایانن ۀ این فرهنگ بهگونهای در دل ن ارگری گورکانی قرار
میگیرد که در عین متمایز بودن با آن یکی میشدددود .به نظر میرسددد که بهرغم گرایش سدددلی ۀ دربار به ن اشدددی اروپایی ،این فرهنگ همننان
بهعنوان فرهنگ بی انه و با فاصددله ن ریسددته میشددود ،نسددبت به آن پذیراسددت و ی مرزهایش را با آن ح ظ کرده اسددت .دوران طتیی نکارگری
گورکانی پس از جهان یر به پایان رسدی و هنرمن ان ایرانی در دربارهای مولی پراکن ه ش ن  .در این زمان عصر ج ی ی از تاریخ هن رقم میخورد
که مشخصۀ آن غلبۀ فرهن ی اروپاست.
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰

125

تصویر  :9آقا رضا  ،)9۶11( 9111حاشیۀ مرقع گلشن ،کاخ گلستان (ص رزاده )۶۱۸ ،9311

 .6نتیجه
هد ف او یدۀ این پژوهش آن بود کده بدا مطدا عدۀ ن دارگری دربدار گورکدانی بدهعنوان یک متن فرهن ی ،کی یت ارتباطا بینافرهن ی گورکانیان و
صد ویان را تعیین کن  .بر اسدا رویکرد نشدانهشدناسی بینافرهن ی ،رابطۀ خود و دی ری فرهن ی میتوان بر سه موور کلی «خودمووری و طرد
دی ری»« ،آرمانیسددازی دی ری و ن ی خود» و «تعامل پویا میان خود و دی ری» صددور پذیرد .بر این اسددا فرهنگها به طرد ،جذب یا گزینش
عناصدر فرهنگ بی انه میپردازن  .ب ین منظور پیشدینۀ تعامت ایران و هن بهاختصدار مورد بررسی قرار گرفت و مشخص ش که ارتباطا این دو
منط ۀ جغرافیایی سداب ۀ طوالنی دارد و ی در دورۀ صد ویان به دالیل خاصی این رابطه وارد مرحلۀ ج ی ی ش ه است .گورکانیان با جای زین کردن
زبدان فدارسدددی بدهجای زبان ترکی جغتایی ،توول عظیمی در ارتباطا بینافرهن ی دو کشدددور ایجاد کردن  ،بهگونهای که نهتنها با آرمانیسدددازی
ب
فرهنگ فارسی ،خود را از منظر دی ری ن ریستن  ،بلکه مرزهای خود و دی ری را کامت متز زل ساخته و بهسوی شبیهسازی فرهن ی پیش رفتن .

نکتۀ جا ب توجه آن اسدت که در میانۀ پژوهش ،حضدور یک عامل دی ر نمایان شد که به هیچ وجه قابل چشمپوشی نبود در واقع گورکانیان خود
در سدرزمین هن وسدتان بی انه بودن و با گذر از ارتباطا بینافرهن ی و رجوع به متن فرهن ی (ن ارگری) حضور فرهنگ هن و هر وظه نمایانتر
میشدد  .ب ین ترتیب در نشددانهشددناسددی ارتباطا بینافرهن ی از ختل ن ارگری هنرمن ان مهاجر ایران در دربار گورکانی ،حضددور سدده فرهنگ
ب
مشدخص ش  .۱ :فرهنگ مغو ی گورکانی که حضورش در ن ارهها صرفا موضوعی است ،ب ین معنا که ن اره صونهای مربو به دربار گورکانی را
نشددان میده  .۸ .فرهنگ ایرانی ص د وی که آرمانی ش د ه و در مرکز قرار گرفته اسددت ویژگیهای ن اش دی ایرانی در دربار گورکانی متک و معیار
تعیین ن ارگری خوب از ب اسددت .1 .فرهنگ هن و که در مناسددبا رسددمی ق ر کماکان کنار گذاشددته ش د ه بود و ی در هنر امکان بروز یافته و
نمایان گردی  .تجلی این فرهنگ در ن ارگری گورکانی نشداندهن ۀ خودباوری فرهنگ هن و و گزینشگری آن در م ابل نشانههای فرهنگ ایرانی
اسدت .حضدور فرهنگ هن و در ن اشدی گورکانی در حاشدیه و ی چنان مهم است که ن ارگری گورکانی را از ن ارگری ص وی متمایز میسازد .ب ین
ترتیب ،گورکانیان با آرمانیسدازی فرهنگ ایرانی و شبیهسازی خود به دی ری ،قص داشتن مرزهای هویت فرهن ی خود را در م ابل دی ری هن و
که طرد و ن ی میش د  ،مشددخص سددازن  .ا بته این آرمان یکی ش د ن با فرهنگ آرمانی مو ق نش د  ،چراکه ررف جغرافیایی که در قا ب فرهنگ
هند و خود را نمدایان سددداخت ،امکان ترجمۀ دقیق ن ارگری صددد وی به ن ارگری گورکانی را از بین برد .در نتیجه ن ارگری در عصدددر طتیی هنر
گورکانیان ،ایرانی-هن ی-گورکانی است و هویت خود را از جابهجایی م اوم مرزهای مرکز و حاشیه میگیرد.
پینوشتها
1. Afanasy Nikitin
 .۸برای اطتعا کامل و تولیلی دربارۀ ن اشی در دربار گرکانیان هن نک. Beach 2012; Beach and Welch 1978 :
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4. Dasvant

منابع
 .1ابوا وسنی ،زینب ،و موسن معصومی« .۱199 .حمزهنامه و شکلگیری مکتب ن ارگری گورکانیان هن » .رهپویه هنر ۱1 :)1( 1د.۸1
 .2برن  ،باربارا .9313 .هنر اسالم  ،ترجمۀ مهناز شایستهفر .تهران :مؤسسۀ مطا عا هنر استمی
 .3بسدنا  ،مهری« .۱19۶ .ن ش شداعران شیعۀ عصر ص وی در انت ال فرهنگ و تم ن ایرانی در شبهقارۀ هن (قرون  9و ۱۰ق ۱۶ /و ۱3م)».
فصلنامه مطالعات معرفا دا شگاب اسالم ۸۵۱ :)3۱( ۸۱د.۸۲۱
 .4بشم ،آرتور و ین .۱19۴ .هند باساان .ترجمۀ فری ون ب رهای و مومود مصاحب .تهران :انتشارا علمی و فرهن ی.
 .5بلر ،شیت ،و جاناتان بلوم .۱1۲۲ .هنر و معماری اسالم ( .)2ترجمۀ یع وب آژن  .تهران :فرهن ستان هنر.
 .6بهار ،موم ت ی .۱1۲۱ .سبکشناس  :تاریخ تطور ثر فارس  .تهران :انتشارا زوار.
 .7پرایس ،کرستین .۱1۴3 .تاریخ هنر اسالم  .ترجمۀ مسعود رجبنیا .تهران :بن اه ترجمه و نشر کتاب.
 .8ترکمان ،اسکن ربیک .۱1۵۰ .تاریخ عالمآرای عباس  .چ .۸تهران :انتشارا امیرکبیر.
 .9جهان یر گورکانی ،نورا ین موم  .۱1۵9 .جها گقر امه (توزوک جهان یری) .بهکوشدددش موم هاشدددم .بیجا :انتشدددارا بنیاد فرهنگ
ایران.
 .10چن ر ،دانیل ،و فرزان سجودی .۱1۲۶ .مبا شا هشناس  .تهران :نشر سوره.
 .11ح ی تجو ،یت« .۱19۰ .پژوهشدی در آثار آقا رضدا جهان یری :ن ارگر ایرانی دربار جهان یرشداه بابری» .نشدریه هنرهای تجسم  ،ش:۴۲ .
۸9د.1۲
 .12خادمی ن وشدن ،فرهنگ ،و رسدول بابامردای« .۱1۲۶ .تأثیر ن ارگری ایران بر شدبهقاره با تأکی بر مکتب ن اشی مغوالن هن » .مدرس هنر ۸
(۸9 :)۸د.1۶
 .13خلیلزاده م م ،مریم ،و ابوا ضل صادقپور فیروزآباد« .۱19۱ .بررسی تطبی ی ن وش پارچههای ص وی و گورکانی» .گرب ۸۱ :)۸۱( 3د.1۶
 .14راجرز ،جی .ام .۱1۲۸ .عصر گارگری :مکاب مغول هند .ترجمۀ جمیله هاشمزاده .تهران :نشر دو تمن .

نشانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی
ص ویان و گورکانیان با استناد بر آثار
ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار
گورکانی ۱۱۵ ،د ۱۸۲

126

. نشر نی: تهران.  ایدۀ پدیدبشناس.۱191 . عب ا کریم، رشی یان.15
 ترجمۀ موم باقر آرام و.)م91۵۵تتتتت9۵91( ق99۵8تتتتت19۶ ) تاریخ روابط ایران و هند (در دورۀ صتت ویه و افشتتاریه.۱131 . ریاضاالسددتم.16
. انتشار امیرکبیر: تهران.عباس لی غ اریفرد
.۱۶۸د۱11 :)1۰( ۲  تاریخ اسالم.»  «روابط ص ویان و گورکانیان هن.۱1۲۶ . فاطمه، سرخیل.17
. نشر علم: تهران. ظریه و عمل:  شا هشناس.۱1۲۲ . فرزان، سجودی.18
. کتابفروشی و چاپخانۀ مرکزی: تهران. روابط ادب ایران و هند.۱1۱۶ . علیاصغر، شهابی.19
. ش، گلجام.»  «ریشددهیابی و تطبیق ن وش بازتابیافتۀ فرش صدد وی در ن ارههای گورکانیان هن.۱19۱ . و مینا طتیی، ماهمنیر، شددیرازی.20
.9۵د31 :۸۸
. نشر امیرکبیر: تهران.  ترجمۀ فرامرز نج. در قلمرو خا ات مغول.۱1۲1 . آنه ماری، شیمل.21
.» بررسددی چن ن اره مربو به هنرمن ان ایرانی فعال در دربار مغول: «سددهم هنرمن ان ایرانی در خلق مرقع گلشددن.۱19۰ . نرگس، صد رزاده.22
.۶۱۶د۶۰1 :۱1 . ش،پقام بهارساان
:۱ . ش، بهارستتاان.»  «تأثیرن ارگری واقعگرایانۀ ایران دورۀ صدد وی بر ن ارگری طبیعتگرایانۀ دورۀ گورکانی هن.۱191 . سددیامک، علیزاده.23
.۸۵د۱۵
.۲۵ . ش، مجلۀ هنر و مردم.» «حمزهنامه بزرگترین کتاب مصور فارسی.۱1۴۲ . مه ی، غروی.24
 مطالعات تاریخ.»  غربی و هن ی در امپراتوری مغوالن کبیر هن، «تأثیر و تأثر ن ارگری ایرانی.۱19۵ . و سدینا میرشاهی، ابوا اسدم، فروزانی.25
.۱۵۱د۱19 :)۲( ۴ جهان اسالم
. انتشارا منوچهری: تهران. تصویو احم سهیلی خوانساری.۱۴ چ. گلساان هنر.۱1۲1 .  قاضی احم، قمی.26
.۵3د1۸ :۸۶ . ش، آینه مقراث.» «مهاجر هنرمن ان ایرانی به هن در دورۀ ص وی.۱1۲1 . ک ایت، کوشا.27
.  انتشارا طو: تهران. ترجمۀ هوشنگ زاهری.  هنر اسالم.۱1۲۴ . ارنست، کونل.28
. فرهن ستان هنر: تهران. ترجمۀ روحا له رجبی. گارگری و حامقان ص وی.۱1۲۵ . آنتونی، و ش.29
. انتشارا مو ی: تهران.  ترجمۀ یع وب آژن. هندو اسالم-  هنر هندو ایرا.۱13۶ . و هرمان گوتس، ماد ین،  هاالی.30
31. Alami, AbulFazl. 1939. The Ain-I Akbari. Trans: H. Blochman. Ed: D.C. Calcatta: Phillot.
32. Ahmad, aziz. 1976. "Safavid Poets and India". IRAN, No. 14: 117-132.
33. Beach, Milo. 2012. The Imperial Image: Painting for Mughal Court. Mapin publishing.
34. Beach, M.C., Welch, S. C. 1978. The Grand Mughal Imperial painting in India. Mass. Sterling and Francis Clark
Art Institute.
35. Binyon, L., Wilkinson, J. V. S., and Basil Gray.1933. Persian Miniature Painting. London: Oxford University Press.
36. Chand, Tara. 1936. Influence of Islam on Indian Culture. Allahabad: Indian Press.
37. Eaton, Richard M. 2011. A Social and Historical introduction to the Deccan:1323-1687”. In Sultans of the South:
Arts of India Deccan Courts, 1323-1687. Ed: Navind Nejat Haidar & Marika Sardar. New York: Met publication.
38. Fanon, F., Markmann, Ch. L. 1967. Black skin, white masks. New York: Grove Press.
39. Gotez, Herman. 1964. Art of India: Five Thousand Years of Indian Art. 2nd ed. New York: Crown Publishers Inc.
40. Losty, Jeremiah P. 1982. The Art of the Book in India. London: The British Library Publishing Division.
41. Prakash Verma, Som. 2009. Interpreting Mughal painting : essays on art, society, and culture. New Delhi: Oxford
University Press.
42. Soucek, Priscilla P.1987. "Persian Artists in Mughal India: Influences and Transformation". Muqarnas. Vol. 5. 166181.
43. Soudavar, Abolala. 1999. "Between the Safavids and the Mughals: Art and Artists in Transition". Iran 37: 1, 49-66.
44. Wilkinson, J.V. S. 1929. The lights of Canopus - Anvār i Suhailī. New York: W.E. Rudge; London: Studio Ltd.
45. Ziauddin,Muhammad. 2005. Role Of Persian at the Mughal Court: a Historical Study During 1526A.D. to 1707A.D.

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
۶  پیاپی،۱  شماره،سال چهارم
۱۴۰۰ بهار و تابستان

127

Thesis for the degree of doctor of philosophy in history, Supervisor: prof. Dr. Munir Ahmed Baloch. area study center
for Middle East & Arab countries, University of Baluchistan. Quetta. Pakistan.

نشانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی
ص ویان و گورکانیان با استناد بر آثار
ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار
۱۸۲  د۱۱۵ ،گورکانی

128

