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 شناسی ارتباطات بینافرهنگی صفویان و گورکانیاننشانه
 با استناد بر آثار نگارگران مهاجر ایرانی در دربار گورکانی

 
 *سمیرا رویان

 
 

 ۸/۶/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:        ۸۲/۴/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
تل در خ یبه دربار گورکان یاز هنرمن ان و نخب ان صددد و  یادیمهاجر  تع اد ز  یدارند ، و  یدر تعدامت  فرهن  یطوالنۀ ران و هند  سددداب دیا

ز زبان گیری ااهمیت این تعامت  فرهن ی در بهره. رودشددمار میبه  یفرهن ارتباطا  این خ یدر تار  یعط ۀ ن ط ،های دهم و یازدهم هجریقرن
مبنای  برست. وضوح نمایان ای ادب فارسی از ایران ص وی به هن  گورکانی بههازبان رسمی دربار گورکانی و انت ال کانون نوآوری عنوانبهفارسی 

پی یری  آثار ن ارگران ایرانی در دربار گورکانی و سبکی و عناصر بصریی هاه ف پژوهش حاضر آن است که با واکاوی ویژگی ،موجودۀ این پیشین
یت در ؤل رو قابهای دخیل هریک از فرهنگبه تبیین جای اه  ،توت نظارتشان یهادر آثار این هنرمن ان و پروژه هامایهسبک و ن شسدیر توول 

ارگری دربار گورکانی ن  ،رویکرد . در اینفرهن ی مورد مطا عه قرار گرفتن  شناسیهنشانهای پژوهش با رویکرد نمونه بر این اسدا  بپردازد. این آثار
ایرانی و فرهنگ  فرهنگ کهدرحا ی ،در نظر گرفته شددد ن  «خویشدددتن»عبارتی مرکز یا به عنوانبهو فرهنگ گورکانی  «متن بینافرهن ی» عنوانبه

 موسوب گشتن .  «دی ری»هن و 
ز یتن  بر تماداش یدر جهان استم داشت، سع ی اه خاصیت و جایکه در آن زمان م بو  یفرهنگ فارسد یسداز یآرمانان با یجه آنکه گورکانینت

تا منجر نشددد   یگورکان یهن و در ن ارگر  ی ر یطرد کامل د و یه جذب کامل فرهنگ فارسدددن  بین فرای. ا  کنن یکأ هن و ت ی ر یخود با فرهنگ د
ک ی یگورکان ی ارگر . نباش اش میگراتر از همتای پارسدیی ایرانی، ن ارگری گورکانی بسدیار طبیعتهابن یترکیبعناصدر و ۀ رغم غلببهآنجا که 

فرهنگ  ( در مرکز ویرانیخودش با فرهنگ ا یهمزادپن ار ۀ واسدددط)به یتبع آن فرهنگ مغو و به یرانیاسدددت که در آن فرهنگ ا ینافرهن یمتن ب
   رد.یگیه میمرکز و حاش یم اوم مرزها ییجاهتش را از جابیمتن هون یا یه است، و یهن و در حاش
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ی شناسی ارتباطا  بینافرهن نشانه
اد بر آثار استنص ویان و گورکانیان با 

ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار 
 ۱۸۲د  ۱۱۵ ،گورکانی

 مقدمه .1

ز دی ر است که هویت فرهن ی خود را متمایهای جوامع و فرهنگتعامل با ۀ هایشان در نووبا انتخاب ،فرهنگ اسداسداب بینافرهن ی است و جوامع
. چ ون ی جذب و طرد عناصددر بی انه در یک فرهنگ اسددتۀ کنن تعیین ،تعامل خود و دی ری در ارتباطا  بینافرهن ی در واقع نووۀ سددازن .می
ین ا خود در نوسدددان باشددد . ن یدی ری و  سدددازیعیار دی ری تا آرمانیای از خودمووری و طرد تمامتوان  در بازهخود و دی ری فرهن ی میۀ رابط

بر این رود. تعامت  دو یا چن  تم ن به شمار میۀ پیشینۀ وضدوح نمایان است و یکی از اسناد مطا عمهم در هنرهای صدناعی جوامع پیشدام رن به
  در دوران ،  یکن این تعامتگرفت باسددتان پیتعامت  فرهن ی ایران و هن  را تا دوران ۀ توان پیشددینمی ،جامان هاسددا  و با توجه به شددواه  به

 نخب ان و هنرمن ان ایرانی به دربار گورکانی شکلی تازه به خود گرفت. ۀ ویان با مهاجر  گستردص 
از بسدددیاری جها  حااز اهمیتی ویژه اسدددت  برای مزال میزان  مری،قیازدهم هجری و دهم ی هامهداجر  هنرمن ان ایرانی به هن  در قرن

روابط  ۀرغم مطا عا  فراوانی که تاکنون دربار بهبا این حال،  ای بود که مرکز ادبیا  از ایران به هن  منت ل شددد .گوندههدا در این دوره بدهمهداجر 
رهن ی فضددای ف گیری یکشددکلها در با جای اه هریک از فرهنگ سددیاسددی و تجاری و فرهن ی ایران و هن  انجام پذیرفته، پژوهشددی در ارتبا 

رتباطا  ا. این ف  ان، در کنار اهمیت فرهن ی تو ق نیافته اسدددت شدددناسدددینشدددانهگورکانیان با فرهنگ ایرانی از منظر ۀ مواجهۀ و نووا ت اطی 
گاهانه که منجر به توسدع ا  أثیر تسدازد.  ذا ه ف پژوهش حاضر برشمردن ر میگردد ضدرور  پژوهش حاضدر را آشدکافرهن ی میۀ بینافرهن ی آ

به ورکانی گ صددناعا  هنریهای هنر صدد وی در و طرد مشددخصدده جذباسددتناد بر خواه  با ، بلکه مین ارگری ایران بر ن ارگری گورکانی نیسددت
کانی از هنرمن ان مهاجر ر پذیری هنر دربار گوتأثیر ۀ . پرسدش اصلی این است که نووتبیین نوع ارتباطا  بینافرهن ی گورکانیان و صد ویان بپردازد

ان ایرانی در دربار آثار ن ارگر  ،بر این اسا  ده ؟فرهن ی با ایران ص وی نشان می به ارتباطا ص وی، چه چیزی را در ارتبا  با رویکرد گورکانیان 
هایی که به نمونه، آماری پژوهش تعیین گردی . از این میانۀ جامع عنوانبه ،بودن  ی ن دارگری که توت ه ایت آنانهداگورکدانی و همننین پروژه

ا  وی  عنوانهب صور  انتخابیبه ،هستن ایرانی و هن و(  ،های مورد نظر )گورکانیی تصویری فرهنگهاا  نظامتأثیر ۀ دهن بهترین شدکل نشان
ی های کی پژوهش ۀاین پژوهش در زمر خواهن  گرفت.  رویکردهدای بیندافرهن ی مورد نظر در راسدددتدای هد ف پژوهش مورد تجزیه و تولیل قرار

 بر مبنای ال ی به روش استها تولیل دادهای گردآوری شد ه و اسدناد تصدویری و مکتوب به صدور  کتابخانه .باشد یمتولیلی توصدی یۀ شدیوبه
 فرهن ی فرزان سجودی است.شناسی ارتباطا  بیننشانهۀ نظری

 ۀ پژوهشپیشین. ۱ـ۱
ای طوالنی دارد، مطا عا  زیادی نیز در این زمینه انجام پذیرفته است. بخش قابل توجهی از این منابع به روابط روابط ایران و هن  ساب هاز آنجا که 

ۀ ر ، بوث م صلی درباتاریخ روابط ایران و هند( در کتاب ۱131االسدتم )ریاض. ان این دو قلمرو جغرافیایی در عصدر صد ویان و گورکانیان پرداخته
و ها شکرکشیو   تعامت  سیاسی و اقتصادی شرحداده است. وی با  ت کیک ارااهشدان بهروابط هریک از پادشداهان صد وی با همتایان گورکانی

 .استه میان دو کشور پرداختۀ دالیل روابط دوسدتانه و خصمانشدرح به  ،و ه ایایی که میان پادشداهان این دو منط ه تبادل شد ه هاحتی ذکر نامه
از میان  .االستم کماکان در سایر منابع با موضوع روابط ص ویان و گورکانیان تکرار ش ه استریاضآم ه از کتاب دسدتمطا ب ذکرشد ه و نتای  به

سددیاسددی و د که عتوه بر روابط کر اشدداره  «روابط صدد ویان و گورکانیان هن »عنوان با ( ۱1۲۶سددرخیل ) ۀتوان به م ا های این دسددته میپژوهش
ی و ادبیا ، ن اشدددۀ 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 حوز 

روابطی  ارشان در بیشتر دوران اقت این دو حکومتنتیجه گرفته است که ارتباطا  ص ویان و گورکانیان، ۀ با مطا عسدرخیل معماری داشدته اسدت. 
ه او د یل تمایل گورکانیان ب هم به اختتف ج ی منجر نشددد . راهراب نآقن هار بود که ۀ دوسدددتانه داشدددتن  و تنها اختتف دو دو ت بر سدددر مسددد ل

یرانی ادان  و اذعان داشددته اسددت که دربار گورکانیان هن  همواره جای اه هنرمن ان صدد ویان را کمک صدد ویان در به ق ر  رسددی ن گورکانیان می
، ۱1۲۶ایرانی ش  )سرخیل -گیری فرهنگ هن یبه شدرایط بهتر جتی وطن کرده بودن  و همین امر منجر به شکلکه برای رسدی ن  اسدت بوده
۱۵۱.) 

و  اعیآنان در هنرهای صدددن تأثیراتی که توتتأثیر مهاجر  هنرمن ان صدد وی به هن وسدددتان و ۀ دربار مطا عا  فراوانی عتوه بر منابع فوق، 
به  «صدد وی ۀمهاجر  هنرمن ان ایرانی به هن  در دور »م ا ۀ ( در ۱1۲1کوشددا ) ،مزال رایب. انجام پذیرفته اسددت ،هن  گورکانی ایجاد شدد  ادبی

اور اسددت بر این ب وشداک با این حال، هن  پرداخته اسدت.مهاجر  به اقبال این هنرمن ان در  توجهی دربار صد وی به هنرمن ان ودالیل مختلف بی
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، بلکه ستطین  داراالمانی یافتن ایجاد نمودن  شانهنرمن ان ایرانی نبود که برای فرار از شرایط نامساع ی که پادشاهان ص وی برایاقبال که تنها 
 در (۱93۶) عزیز (.۴3ص) باشدددن  بسدددیار بهره بردن ها آن اجرای دسدددتورا  ۀکه آماد در اختیار ب یرن گورکدانی نیز از اینکه افراد مسدددتع ی را 

"Safavid Poets and India"  ه ب «هن  ۀقار عصدر صد وی در انت ال فرهنگ و تم ن ایرانی به شبه ۀن ش شداعران شدیع»در  (۱19۶) بسدنا و
گیری مرکز ادب فارسددی در خارا از وطن اصددلی آن منجر به شددکل هاان  این مهاجر معرفی شددعرای ایرانی دربار گورکانی پرداخته و نشددان داده

 ان  کهبه این نتیجه رسددی ه «های صدد وی و گورکانیبررسددی تطبی ی ن وش پارچه»ۀ ( در م ا ۱19۰پور فیروزآباد )زاده م  م و صددادقخلیل. گردی 
 یر یتصددو ن وش ،یگورکان و یصدد و  منسددوجا  در شدد  موجب ،یبافپارچه و ین ارگر  ژهیوبه هن ، یگورکان یهنرها بر یصدد و  ین ارگر  تأثیر

اری میان های تجگذاری را مهاجر  هنرمن ان صد وی به هن ، اشتراکا  زبانی و فرهن ی، و وجود راهتأثیر و د یل این  مینک مشداه ه را یمشدترک
 (.  1۶دانن  )صدو منط ه می

به ذکر   یکن در این مجال ،ادامه داد دی رهنرهای  و نویسدددیخوش ،ادبیا ، معماریۀ توان دربار این دسدددتده از مطدا عا  را میفهرسدددت 
ثر ن ارگری ایرانی، أو ت تأثیر» ۀدر م ا  (931۵شددود. فروزانی و میرشدداهی )که م نظر پژوهش حاضددر اسددت اکت ا مین ارگری ۀ هایی در حوز نمونه

ا  تأثیر اخص های شنمونهۀ دنبال نموده و با مطا ع هاسدیر تاریخی این تووال  را با بررسی نمونه ،«ی مغوالن کبیر هن امپراتور غربی و هن ی در 
پذیری را درک هنری باالی پادشاهان گورکانی و شرایط تاریخی خاص آن دوره )مهاجر  تأثیر ان . پژوهش ران د یل این دهکر هر دسته را مشخص 

 تأثیر» ۀپذیرا بوده اسدددت. علیزاده نیز در م ا را دربار گورکانی هر دو فرهنگ  ،نانآۀ ع ی به  ان هنرمند ان ایران و ورود اروپداییان به هن ( دانسدددته
بررسددی  با ذکر شددرحی از ن اشددان ایرانی در دربار گورکانی و «گورکانی هن  ۀدور ۀ گرایانصدد وی بر ن ارگری طبیعتۀ ایران دور ۀ گرایانن ارگری واقع

 صور  ییتنهابه اما فتاد،ا ات اق عیسر  اریبسد یمغو  سدب  شدرفتیپن نتیجه رسدی ه اسدت که های ن ارگری ایرانی و ن ارگری گورکانی به ایویژگی
 درای هتقانخ شددکلبه یخارج عناصددر رایز   ا کرد یپ توسددعه زهیارگان و مجزا هنر  ی عنوانبه مغول ، سددب یخارج انا یجر  تأثیر رغمبه و ن رفت

 آن ۀادام در سپس راجپو  و یمول سب  ی،یابت ا ۀمرحل در یص و  ۀدور  یرانیا سب  سه از متأثر مکتب نیا  ذا. بود شد ه جذب هاآن یاصدل هنر
  ان کی  بر ن اشدددی مغوالن هن  مورد مطا عه قرار دادهأ هنر ن ارگری ایران بر هن  را با ت تأثیر( 931۶) خدادمی ند وشدددن و بدابامرادی .بود ییاروپدا

پذیری هنر ن ارگری تأثیر م رغبهپی ایش سبک ن اشی گورکانی است،  یکن  عطفۀ گورکانی به ایران ن طنویسدن گان س ر همایون پادشاه ۀ ع ی به
هنر اروپا  تأثیرتها، توها و پرت ا یورود ان لیسی مکاتب ن اشی بومی هن  و باا  بع ی از آن تأثیر هن  از هنرمن ان مهاجر ایران در دربار گورکانی، 

ا  هنر تأثیر ن ی بهای این دسته ضمن معرفی هنر گورکانی و هنرمن ان ایرانی در دربار گورکانیان غا باب به دستهقرار گرفت. ختصده آنکه پژوهش
آغاز پژوهش  ۀا ن طههای فرمی آثار دارن . نتای  این پژوهشبر ویژگی تأکی ان  که طور خاص ن ارگری مغوالن هن  پرداختهصددد وی بر هنر یدا به

ه بر خود آثار بلکه بر را ن تأکی شناسی ارتباطا  بینافرهن ی است که رویکرد نشدانهگردد ،  یکن آننه باعث تمایز این پژوهش میخواه  بودحاضدر 
 ن . کپذیری یک فرهنگ از صناعا  فرهنگ دی ری را مشخص میتأثیر  ون ی چده  که ای قرار میفضای ان یشه

 
 شناسی روابط بینافرهنگینشانه .2

اویر، ص اها، ها، تص، واژهر. از این منظشناسانه قرار گیردتوان  مورد مطا عا  نشانهشدناسدان، هرآننه نشانه دانسته شود میبر اسدا  آرای نشدانه
توان  نشددانه باشدد . فرهن ی هم میبینا(، اما پرسددش این اسددت که آیا ارتباطا  2، 931۶توانن  نشددانه باشددن  )چن  ر ها میایما و اشددارا  و ژسددت

دال ت  ۀام پینی کن ، یک نظمیای معرفینشانهۀ فرهنگ را یک دست اه پینی  ،«شناختیی نشدانهدفرهن ی: رویکر ناارتباطا  بی»در  سدجودی
، 9311)سددجودی  کن معنا را فراهم میۀ آفرین  و امکان مباد های معنایی را میگسددتره ،اششدد هدرونهۀ های اصددلی و ثانویکه از طریق رمزگان

های آیینی مذهبی، پوشددداک و غیره را ، فعا یتهاهدایی چون گ تمدان کتمی، ادبیدا ، هنر، معماری، زبان ب ن، آیینوی همننین حوزه. (۱۸9
یک  ترعبار  دقیقتوان نشدددانه یا بهتنها فرهنگ را میب ین ترتیب نه(. 931دان  )همان، های تو ق عینی و فیزیکی رفتارهای فرهن ی میحوزه

ای نشانه جا که هر نظام  از آنتوان این نظام را در ن ا  عینیت و تو ق یافتنش تولیل کرد. ای پینی ه و چن الیه در نظر گرفت، بلکه مینظام نشانه
ها  ر فرهنگنشانه نیز در تمایزش با دی ۀمزابهنگ بهشود   ذا فر ها شناخته میتمایزش از دی ر نشانهۀ واسدطبر تمایز اسدتوار اسدت و هر نشدانه به

توان  به حاشیه توان گ ت مرکز میای که میگونه، بهها سیال و دااماب در نوسان استیک فرهنگ با دی ر فرهنگتمایز ۀ اما ن طشود. می شدناخته
مراه اسددت  گذاری هبر نظام تمایزاتی اسددت که همیشدده با نوعی ارزش تأکی و حاشددیه به مرکز ب ل شددود. منظور از کاربرد مرکز و حاشددیه در اینجا 
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های بارز یک فرهنگ در یک متن بینافرهن ی برجسدته شود، آن فرهنگ در مرکز قرار گرفته است و وقتی مشدخصدهتوان گ ت که مزال می رایب
 برد، زیرا وجودش نیازمن  آن دی ری است. از بین نمی ران  و یهای دخیل در متن را به حاشیه میهای حضور دی ر فرهنگدر نتیجه نشانه

خود و  ۀیدک فرهندگ برای اثبدا  خود نیازمن  تعیین مرزهای مشدددخص اسدددت و برای تعیین مرزها، نیازمن  دی ری. این رابطه همانن  رابط
 یین ن ش سددوپرای وتبکن  و با ها تب یل میالیهای سددرشددار از تمایزها و یکپارچه را به سددوبژکتیویتهۀ دی ری در تعبیر فروی ی اسددت  فروی  سددوژ

ترتیب،  ب ین .(11، 9313)رشی یان  پاش فرومیرا مرزهای خود و دی ری  ،گیردنوو فرهن ی درون سدوبژکتیویته شدکل میدی ری که به عنوانبه
اما  ،کنن ها در روابط بینافرهن ی شرکت میفرهنگنمای . یی  و طرد میأواح  ت ای که دی ری را در آن  گونهبه فرهن ی اسدت،فرهنگ اسداسداب بینا

متون ۀ در مطا ع روسدددت کهازاین(. 9۴9، 9311 خود در این روابط برخوردار نیسددتن  )سدددجودیهای برابر برای حضدددور و بیانفرصددتاز  معموالب 
سددازد؟ یا ای را میان دو فرهنگ نمایان میرابطه های صددریو و ضددمنی متن چه نوعدال ت :هایی را طرح کردتوان چنین پرسددشفرهن ی میبینا

ود واره میل به متمایز سدداختن وجمو ی ه ،توان  دوسددتانه یا خصددمانه باشدد با دی ری میرابطه ک ام فرهنگ در مرکز و ک ام در حاشددیه قرار دارد؟ 
سازی بیهشقابل توجه اینجاسدت که حتی در صدور  تمایل یک فرهنگ به ۀ رود. نکتمی ها از بیندارد، چراکه در غیر این صدور  یکتایی فرهنگ

 کنن  و انت ال معنا میان دو نظام رمزگانیهای مت اوتی اسدددت اده میها از رمزگانمان  زیرا فرهنگای باقی میفرهنگ دی ری، همیشددده فاصدددله
وی   اردفرهن ی سدده رویکرد وجود دبینۀ ترجمسددجودی در ۀ  ی عپذیر نیسددت. ب ین ترتیب بهمت او  ب ون از دسددت رفتن بخشددی از آن امکان

 نامی ه اسدددت که همان کارکرد ای او وژیکی فرهنگ اسدددت. در این رویکرد خود فرهن ی اسدددت و دی ری ب وی. «خود و نه دی ری»رویکرد اول را 
ما رویکرد ا ن رد.کن  و از منظر دی ری به خود میی می  رویکردی اسدددت که دی ری را آرمانندامی  «نده خود بلکده دی ری»توان رویکرد دوم را می

این نوع روابط خود (. 9۵۶د9۵3)همان،  ها دانستویایی فرهنگتوان مورک پنامی . این رویکرد را می «رویکرد هم خود و هم دی ری»سوم را بای  
سددی آثار ن  قابل شددناسددایی هسددتن .  ذا با برر ابیتو ق میهایی که در متون فرهن ی و دی ری فرهن ی از طریق فراین های طرد، جذب و گزینش

 توان رویکرد گورکانیان به فرهنگ ایران را مورد مطا عه و شناخت قرار داد.می ن اشان مهاجر ایرانی در دربار گورکانی، بر اسا  مبانی ذکرش ه
 

 صفویان گورکانیان و فرهنگی بیناروابط  .3
یکی از  به طرف پنجاب، هنوز هم هاروابط نزدیک و پیون های فرهن ی عمی ی با یک ی ر داشددتن . مهاجر  آریاییی ایران و هن  از دیرباز هاتم ن

 ،های دهم و یازدهمدر قرنزمان با حکومت صددد ویان در ایران، هم (.۵، ۱13۶ رود )هاالی  و گوتسمنابع اصددلی پیون  ایران و هن  به شددمار می
که از  مپراتوری باعظمتی تشکیل دادن صور  کشور واح ی درآوردن  و چنان اشمال هن  و قسمت بیشتر دکن را بهوران مغول عمتب سدراسدر تامپرا

ی هن  در زمان ضمن اشاره به تنوع فرهن  تاریخ هند باستاانبع  نظیر آن دی ه نشد ه بود. آرتور  و ین بشدم در گوپتای بهۀ عصدر سدتطین سدلسدل
 ف ط در زمان اکبرشاه بود که سیاست رواداریاست که  های بی انه اشاره کرده و ارهار داشتها توت حکومت، به شدرایط سدخت هن وهگورکانیان

اگر این سددیاسددت در دوران جانشددینان او نیز ادامه توانسددتن  صدداحب مناصددب عا ی باشددن ... او معت   اسددت که شدد  و هن وها میدینی رعایت می
 بع ، برختف تیموریانبه شدداهب ین ترتیب گورکانیان از دوران حکومت اکبر (. 3۱۴، ۱19۴)بشددم  کردپی ا مییافت ی یناب تاریخ هن  روی دی ری می

است  این در حا یایران که سدعی در جذب فرهنگ کشدور توت حکومتشدان داشتن ، به اشکال ضمنی و آشکار به طرد فرهنگ هن و روی آورن . 
 یابن . توانستن  به مناصب عا ی در دربار گورکانی دستمی راحتیکه نخب ان و هنرمن ان ایرانی به

مراتب فراتر از مرزهای تم ن ایران در میان مردم مسدددلمان آسدددیایی آن روز شدددهر  زیادی داشدددت و مرزهای فرهن ی ایران بهبه هر حال، 
(. حکام ۸۶۱، ۱131 االسددتمریاضار نزدیک بود )اش رفته بود. در این میان هن  مسددلمان، از جمله دکن، از نظر فرهن ی به ایران بسددیسددیاسددی

پادشداهان تیموری خواهان وزرا، سدربازان، هنرمن ان و ادبایی بودن  که در فرهنگ معتبر فارسی پرورش یافته بودن . تع اد ایرانیان  تأثیردکنی توت
نوشددته  ق(۴۲3) م3۰۴۱تاجر روسددی در گزارش بازدی  خود از پادشدداهی بهمنی هن  جنوبی در  ۱ح ی رسددی  که نیکیتیندر ایاال  جنوبی هن  به

ح ی رسددی  که در زمان تمایل گورکانیان به فرهنگ فارسددی به .(Eaton 2011, 2-9) اسددت: حکام و اشددراف سددرزمین هن  همه خراسددانی بودن 
جز . هن  بهترین شدداعران ایرانی، به(۸، ۱1۲۸)راجرز  زبان اصددلی دربار شدد  جای جغتای )زبان ترکی شددرقی(ه، زبان فارسددی بشدداهحکومت اکبر 

گرا در هن  منت ل شدد  )و ش  موتشددم و حکیم شدد ایی را به خود جذب کرد و جنبش ختق در ادبیا  فارسددی از قزوین و اصدد هان به الهور و آ
۱1۲۵، ۸۲ .) 
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یا ص وی به  رسیهای صدریو رویکرد گورکانیان به فرهنگ فان یکی از نشدانهتوازبان ق ر  و زبان فرهنگ را می عنوانبهجذب زبان فارسدی 
موض آنکه ده . او معت   اسدددت که بهشدددرح می های ستتت قدستتتی ستتتقاب    ا پو( در ۱9۶3ای از این وضدددعیت را فانون )حسدداب آورد. نمونه

گاهی اسددتعمارشدد ه و  موجب آن، سددیاهی با شددر و گناهجمعی فرانسددوی را که بهها وادار شدد ن  به زبان اسددتعمارگر سددخن ب وین ، اسددتعمارشدد ه آ
(. است اده از زبان فارسی برای دربار گورکانی ۱۵۴، ۱1۲۲شود بپذیرد )سجودی پذیرد یا وادار میمی ،شودسد ی ی با پاکی و خیر و حق همانن  می

های اسدددتپیروی از سدددیگورکانی که به دالیل مختلف )حکام گردد. آن خودی و دی ری تعیین میۀ واسدددطامری گزینشدددی بود، گزینشدددی که به
اشاره ها نآ ارتباطا  تجاری و فرهن ی با ایران و سایر مواردی که در پیشینه بهۀ شاه، ساب تیموریان، ن ش صد ویان در به سلطنت رسی ن همایون

صدد وی پرداخته و ب ین وسددیله هم خود را به این فرهنگ سددازی فرهنگ تمایل زیادی به ح ظ روابط دوسددتانه با ایران داشددتن ، به آرمانیشدد ( 
  متمایز ساختن . شوی و نافرهنگ دانسته می رو بنمودن  و هم از آن دی ری فرهن ی هن و که غیرمسلمان و ازاینشد ه شدبیه پیشدرفته و پذیرفته

کی در رویکرد اسناد مکتوب و نتای  مطا عا  پژوهش ران، شگ ته ش  و بر اسا  فرهن ی روابط بینا شدناسینشدانهۀ طبق آننه دربار ب ین ترتیب، 
با  ینافرهن یاطا  بان به ارتبیکرد گورکانیروآن اسددت که  اسددت،  ذا آننه نیازمن  پژوهش .مان آمیز گورکانیان به فرهنگ ایرانی باقی نمیتوسددین

ان ، ک ام فرهنگ در مرکز و جذب و چه عناصددری طرد شدد ه، چه عناصددری نشددان داده شدد ه اسددت یدربار گورکان یران چ ونه در متون فرهن یا
 . طور کلی مرز بین خود و دی ری کجا تعیین ش ه استبهک ام در حاشیه قرار گرفته است و 

 
 جایگاه نقاشان مهاجر صفوی در دربار گورکانی .4

ن، ایرانی شامل ن اشان، خطاطان، پزشکان، شاعرا سدوی هن ، مهاجر  نخب انبه هاگذارترین مهاجر تأثیر ترین و در عین حال یکی از گسدترده
ق تا قرن یازدهم با م یا  وسددیع ادامه 9۵3از سددال  هادوم قرن دهم هجری بود. این مهاجر  ۀمذهبان، صددوافان و ان یشددمن ان در ختل نیم

نام تع ادی از هنرمن ان و صنعت ران را هم، یازدو اوایل قرن دهم ص وی در اواخر قرن  ۀن اران دور از وقایع، بیگداشدت. قاضدی احم  و صدادقی
(. ۸۶، ۱1۲۵)و ش  دنبددال آیند ه و اقبدا ی بهتر ایران را ترک کردند کنند  کدده از دسدددتمزد پراکند ه و نددامنظم در ایران نداامید  شددد ه و بدهذکر می

بسیاری از ارباب ذوق و کمال و شوق مهاجر  را بر مان ن  ،ص وی به دو علتۀ گوی  در دور ا شعرای بهار نیز به این موضوع اشاره کرده و میملک
، 1ا. ، ۱1۲۱ طلبی این افراد )بهارمن عتد یل بهرفتار حکام صدد وی و دی ری  د یلبهیکی  :به هن  رخت کشددی ن ها آن رجوان نهادن  و بیشددتر

ه از هنرهایی گردانی شاییکی از دالیل رو را این توبه  وطهماسب اشاره کرده زرگ شاهبۀ به توب آرای عباست تاریخ عالماسدکن ر منشدی در  (.۱۱3۰
آن جمله از ه کن  کبه دالیل دی ری نیز اشدداره می آرای عباستت تاریخ عالم ف ؤ . با این حال، مدانسددته اسددت که قبتب بسددیار مورد توجه وی بودن 

، ۱1۵۰ کمان)تر شدداه اشدداره کرد ۀ در ن اب خاک کشددی ن هنرمن ان مورد عتقداری و رخ طهماسددب به امور مملکتتوان به اشددتغال شدداهمی
لکه بزرگ یا شخصیت مذهبی او نبوده بۀ توب ،گردانی شاه از هنرمن انمعت   است که سبب روی سدودآور برختف سایر پژوهش ران (.۱3۲دددد۱3۴

ر است که بر اسا  منابع مذهب شیعه در عص است الل استوار وی بر اینۀ نظریسدبب این امر شد ه است.  طهماسدبشداهاحتماالب ضدعف بینایی 
را از دست  ن اشی نبود که جای اه خود در کارگاه سلطنتی همننین ف ط  طور کلی وجود ن اشدتهصد وی مشدکلی با تصدویرگری کتاب و ن اشدی به

 از این دست نیز حمایت شاه را از دست دادن . تذهیب و تشدعیر و سدایر هنرهایی ،که هنر موبوب فرهنگ اسدتمی اسدتنویسدی خوشداد، بلکه 
 ،ش هزرگنامه با ابعاد و جزایا  بای از فالتو ی  نسدخه طهماسدب،شداهفرزن  ارشد  ، افزای  با توجه به نابینایی سدلطان موم  خ ابن هسدودآور می

. به هر حال، (Soudavar 1999, 51-52) بر شمردتوان این فرض را معتع م تمایل شداه به حضدور در مراسدم شدکار و مواردی از این دست، می
جوی وفعا یت هنرمن ان در دربار را متز زل ساخت و آنان را به جستۀ به هنرمن ان هرچه که باشد ، زمین طهماسدبشداهتوجهی ناگهانی د یل بی

ایرانی جذابیت فرهن ی ن اشددته و شددرایط  خود برای هنرمن انخودیاین اشددارا  گویای آن اسددت که دربار گورکانی به حامیان ج ی  واداشددت.
 ها دامن زده است. نامساع  داخلی به این مهاجر 

یار علی مشدده ی را معح ی بود که ن اشددی بهزاد و خطاطی سددلطانبه ،ویژه ن اشددی و خطاطی ایرانیاز طرفی، اشددتیاق مغوالن به هنر، به
آرایی از ن ارگری و هنرهای وابسددته به کتاب (.Alami 1939, 108-9سددنجی ه شددون  )ها آن دانسددتن  که سددایر آثار بای  بر اسددا واالیی می

نی وارد هن  همراه هنرمن ان ایرای تو ی  کاغذهای رن ی، صددوافی و تجلی ، هم ی بههاگرفته تا تذهیب و تشددعیر و حتی تکنیک نویسددیخوش
ای هنن کبه اوا رسی  و این هنرمن ان مهاجر ن ش تعیین شداهفرزن ش اکبر  مهاجر  هنرمن ان ایرانی به هن ، در زمان حکومت همایون وشد ن . 
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نهضت ج ی ی در هنر هن  پ ی  آورد،  ق۱۵9در سال  مسدافر  همایون پادشداه هن وسدتان به ایران ۸در سدبک ن ارگری دربار مغوالن ای ا کردن .
او  مواف ت کرد و طهماسبشاه .اجازه خواست تا گروهی از هنرمن ان، خاصه ن اشان، را همراه خویش به هن وستان ببرد طهماسبشاهزیرا وی از 

خواجه عب ا صدم  شیرازی، استاد منصور معروف به میر مصور، میر سی  علی تبریزی، موالنا فارسی، دوست مصور، درویش موم ، استاد یوسف، 
د یونس زرگر را به هن وستان برد و برخی از هنرمن ان دی ر نیز که شوق مسافر  هن وستان در دل داشتن  به قاسدم مذهب، فخر صدواف و اسدتا

 (. ۴۱، ۱1۲1قمی همت خویش بار س ر بسته و راهی آن دیار ش ن  )
اشدد . ارتباطا  بینافرهن ی بهای مشددخصددهۀ دهن توان  نشددانهایی اسددت که می  هؤ ز مموقعیت هنرمن ان مهاجر در دربار گورکانی، یکی ا

یان توانسدتن  موقعیت درخشانی در دربار گورکانهای الزم را کسدب نموده بودن ، میتر مهار ن اشدان صد وی که به هن  مهاجر  کردن ، اگر پیش
ا له پسر خانان، میرزا حسددن وجود وزرا و سدرداران بزرگ ایرانی چون نواب بیرام خان پسدر سدیف خان و پ ر عب ا رحیم خان هن  کسدب کنن . ا بته

وری مغول، کمک بزرگی به مهاجران ایرانی در راهیابی به طب ا  تخواجه ابوا وسن مشهور به نواب ر رخان احسن و حاا موم  ق سی، در امپرا
 انیدو هنرمن  ایر کارگاه سددلطنتی توت سددرپرسددتی  شدداهحکومت اکبر ۀ در دور  ب ین ترتیب .(۲۰، ۱1۱۶)شددهابی  آم می شددماره باالی اجتماعی ب

عا یت کرد. رسماب شروع به ف ،مسدلمان را بر عه ه داشتن -که مسد و یت تربیت تع اد کزیری هنرمن ان هن و و هن و (سدی  علی و عب ا صدم  میر)
مله بود شدداگردانی را نیز تربیت کرد، از ج او در عین حال که نارر کارگاه سددلطنتی  م تخر سدداخت «قلمشددیرین»همایون عب ا صددم  را به   ب 

بک س ۀکه 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 توسع ۴و دسوانت 1بسداوان
بسیار  شاهپس از همایون در دربار اکبر ده بود، کر فت ایهمایون   ب نادرا ملک را در  زکه انیز میر سدی  علی (. Soucek 1987, 170) وی داشدتن 

در فهرست  ،شاهن ار دربار اکبر . ابوا  ضل، تاریخ(جا)همان همراه برخی دی ر از هنرمن ان از همراهان همیش ی شاه بودو به ش می داشتهگرامی 
هنر، او ین  در میان پیش امان صرا  مست یم»شته است: نو آیقن اکبریاول را به میر سدی  علی اختصداص داده و در  ۀبهترین ن اشدان دربار، رتب

تع ادی از شدداهکارهای کتاب آرایی ایران مشددارکت  میر سددی  علی که در تصددویرسددازی  ( Alami 1939, 114.) «ن ر میر سدی  علی از تبریز اسددت
که فهرست  اگرچه. (۱۵، ۱199 یو معصوم ی)ابوا وسن نامه را بر عه ه گرفتحمزه ۀداشدت، در دربار مغول مس و یت نظار  بر تصویرگری نسخ

ی سددخن هنرمن ان ایرانی مهاجر در هن  گورکانۀ ت صددیل دربار از آنجا که سددایر منابع به ،شددودن ارگران ایرانی در دربار گورکانی به اینجا ختم نمی
یی  أکه در بخش پیش طرح شددد  ترا ای فرضدددیه ،دربار گورکانیموقعیت هنرمن ان مهاجر صددد وی در د. گردان ، به ذکر این موارد اکت ا میراند ه

و معیار اثر هنری  ا  و عنوانبهرا ها آن و اشتیاق وافر داشتن  و ایرانی عتقهۀ آوری آثار هنرمن ان برجستتنها به جمعن . پادشاهان گورکانی نهکمی
رار ، فرهنگ ایرانی را اصل و مرکز قهافرهنگ  کارگاهی متشدکل از سایر خردهأدر ر دانسدتن ، بلکه با قرار دادن هنرمن ان مهاجر ایرانی فاخر می

ه تمامی طرد بفرهن ی که بر خردهی است تأیی  مهر  (بر اسا  اسناد تاریخی) اشداره به حضور هنرمن ان هن و در کارگاه سلطنتی نیهمنن دادن .
   امکان آن را دارد که از طریق هنر هویت خود را بازیاب .ص ا ش ه، و ی اش بی، هرچن  با ن ی زبان مادرینش ه

 
 مهاجر ایرانی در دربار گورکانیگی در آثار هنرمندان نفرهنایببازنمود ارتباطات  .5

ی یهاروشکی از یطرح پیشۀ مزال تهی رایب. را نیز به هن  وارد کردن ی تو ی  ن اشددی هاعتوه بر عناصددر ن ارگری ایرانی، روش هنرمن ان ایرانی
توانسدددتن  ا  وی هنرمن ان دی ر قرار گیرن  و باعث تروی  سدددبک یک ها میطرح، این پیشرفتمی کاره ی ایران بهادر برخی از کدارگداهبود کده 

 ر وتبن ی به هنرمن ان باتجربهطراحی ترکیبۀ . یک روش دی ر سددپردن وری (Binyon, Wilkinson, and Gray 1933, 98) هنرمن  شددون 
   که چنین رویکردی در زمانندهی نسدددخ خطی مغو ی نشدددان میهاسدددایر کارهای ی ی چون اضدددافه کردن رنگ به دسدددتیارانشدددان بود. کتیبه

عتوه بر این، روش تو ی  کاغذهای رن ی و مزین نیز عم تاب توسددط  .(Losty 1982, 89-90) در هن  کامتب رواا یافته اسددت شدداهی اکبر امپراتور 
رکانی گو هنرمن ان ایرانی بر ن ارگری و کتابت دربار تأثیرۀ دهن ها نشددداناین روشهرچن   کتدب هرا  و مشدددهد  بده هن  راه یافت.هنرمند ان م

ۀ مطا ع در اینجا با تکیه بر خود اثر بهپویایی فرهنگ اسددت قرار گیرن ،  أکه منشدد «هم خود و هم دی ری»ارتباطا  ۀ توانن  در دسددتهسددتن  و می
 ه خواه  ش .تفرهن ی در ن ارگری دربار گورکانی پرداخنایبها و نوع ارتباطا  سهم فرهنگ

ین و بخارا آرایی ایران را که در تبریز، قزومیر سددی  علی و عب ا صددم  کانون ج ی  ن ارگری را در دهلی ایجاد کردن  و ج ی ترین تووال  کتاب
ی کار طهماسبشاه ۀشاهناممیر سدی  علی فرزن  استاد بزرگ میر مصور بود و هر دو چن  سال با یک ی ر روی صدور  گرفته بود در هن  رواا دادن . 
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از نسخی که (. 1۰، ۱1۲۵ق کشی ه بود )و ش 9۴۵ددد9۴۱ی هامشهور نظامی به سال ۀخمسمجلس ن اشی نیز در پن  کرده بودن ، میر سی  علی 
ران اشدداره کرد. بیشددتر آثار ادبی ای ...و عجایب المخلوقات، اکبر امه، شتتاهنامه،  امهطوط ،  امهحمزبتوان به در این دوره تصددویرگری شدد ن  می

در دفعا  هبنیز    حات اال سجامی و  بهارساان ،سع ی گلستاانو  بوستاان ،ا  ین حسدن، انوری، امیر خسدروی حافظ، امیر نظامهاچون دیوان
دوران به ادبیا ، . مووریت زبان و ادب فارسی و وابست ی ن ارگری این(Prakash Verma 2009, 154) ش ن می کارگاه سدلطنتی مغول مصور

ش ،  همایون که توسدط ن ارگران ایرانی تصدویرسددازی ۀخطی دور ۀ اسدتمی در دربار گورکانی گردی . تنها نسدخمنجر به رواا متون فرهن ی ایرانی
 ،  او یهدر ص وا  امهحمزبی هابه اتمام رسی . مو  ان معت  ن  که ن اره شاهاسدت که در زمان حکومت پسرش اکبر   امهحمزبباشدکوه  ۀنسدخ
های های هن و و صونهی هن ی، بتهامرور زمان  با (، و ی به۱۸۲، ۱1۲1  برن  11، ۱1۴۲ شبیه به مکتب ص وی تبریز است )غروی بسدیار

 ق کار ش ه939دددد9۲۴های جل ی که احتماالب بین سالهاردهچ ۀ. این نسخ(Gotez 1964, 227) ی آن راه یافتن هازن گی روستایی هن  به ن اره
نظار  بر  ،عب ا صم  ش،تر کرد، همکار جوان ترک را هن  مکه اسدت، توت نظار  مسدت یم میر سدی  علی آغاز ش ، و ی زمانی که او برای زیار 

بوده  رانیاز آموزش ن اشان در ا یبخش نیشدیپ یهایبن  بیاز ترک  یت ل ای یاز آنجا که کپ(. 3۵۱، ۱1۲۲ بلوم جل  دی ر را بر عه ه گرفت )بلر وده 
کنن . ن وذ   یت ل ینرایا یهایبن  بیکرده که از ترکمی قیشدداگردانش را تشددو یاسددتاد کارگاه سددلطنت عنوانبهکه عب ا صددم   سددتین  یاسددت، بع

 .ده می را نشان یمیعظ ۀپروژ نیهنرمن  در انجام چن نیا تأثیرو  ن ش،  امهحمزب یهادر ن اره یرانیا ین اش یهاسنت
 

               
: اکبر شاهزادۀ جوان ن اشی خود را به پ رش همایون ت  یم 9تصویر 

( کتابخانۀ 9۵1(، مرقع گلشن )شمارۀ 9۵۵۵) 1۶3کن ، عب ا صم ، می
 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 

: حک کردن جمشی  اشعاری را بر روی سنگ، عب ا صم  شیرازی، 2تصویر  
 (، واشن تن، گا ری هنر فریر9۵11) 111

https://artsandculture.google.com/asset/jamshid-writing-on-a-

rock-artist-abd-al-samad-shirin-qalam-calligrapher-faqir-mir-

ali/iAFfhs7okTqOYg 
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ی شناسی ارتباطا  بینافرهن نشانه
اد بر آثار استنص ویان و گورکانیان با 

ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار 
 ۱۸۲د  ۱۱۵ ،گورکانی

(، ۱)تصویر  «کن یم کشی ه به پ رش ت  یم اکبر جوان تصدویری که خودش»ۀ وابسدت ی سدبک عب ا صدم  به مکتب ن ارگری تبریز در ن ار 
 وی است. ص ۀی دور هابن یی مختلف ت سیم ش ه که یادآور ترکیبهاعناصدر سداختمانی به قسدمت ۀواسدطآشدکار اسدت. در این ن اره فضدا به
بریز را برگزی ه بن ی مکتب تو جزایا  فراوان معماری نیز مشخص است. در این مورد عب ا صم  یک ترکیب هاردپای سدبک تبریز در حا ت پیکره

ت، ای که مت اول ن اشدی ایرانی اسشدیوهب ین ترتیب هنرمن  با نشدان دادن پادشداه گورکانی به از دربار مغول را در آن جا داده اسدت.ای هو صدون
ه سبک ای برسد  قابل ت کیک از هم نباشدن . پادشداه گورکانی هم حامی ن ارههم آمیخته اسدت که به نظر می چنان دری دو فرهنگ را هانشدانه

اصر این عنۀ ای را به انجام رسان ه است. همن اره هشخص( باکبر) گورکانیۀ شاهزاد کهدرحا یایرانی است و هم خود درون آن جای گرفته است، 
ی که در او ین عناصر ایران آن اسدت.ۀ واسدطگورکانیان در یکی شد ن با فرهنگ ایرانی و کسدب مشدروعیت فرهن ی بهتمایل ۀ دهن تصدویر نشدان

یش ینا  سدداختمانی، نمایی اسدد نجی، اژدها، ابرهای اسددپیرا ی، عناصددر تز ها: صددخرهان  از، عبار خورن مینیاتورهای گورکانی به چشددم می
 Ziauddin) ی درخشددان بودن هارریف و رنگ نویسددیخوشهمراه اسددت اده از خطو  ان سددرو و چنار، بهی انسددانی، اسددت اده از درختهاپیکره

2005, 334). 
و هن و در کنار  یرانیهنرمن ان ا ،اکبرۀ کتابخان-ت ری  به دربار راه یافتن ، تا جایی که در کارگاهزمدان حکومت اکبر هن وها بهبدا این حدال، در 

ها های نسخ خطی و آ بومدر نتیجه، ن اره (.۱۶، ۱199 یو معصوم ی  ابوا وسدن1۸۶، ۱1۲1نسدخ و مرقعا  مشدغول بودن  )شدیمل  ۀیهم به ته
پرداخت جزایا  و  . ررافت وهای سددبک ایرانیویژگیۀ با غلبا بته  ،تل یق سددبک ن ارگری ایرانی با سددبک ن ارگری هن ی هسددتن ۀ دهن نشددان

 (.Chand 1936, 273) نما به سددبک ایرانی با پا ت رن ی هن ی شددامل سددبزهای متنوع، قرمز و نارنجی درخشددان در هم آمیختن خطو  کناره
توان می «مشدددی ج» ۀبهترین نمود بلوغ سدددبک او را در ن ار   نیز در مواجهه با آثار هنرمن ان هن و تغییراتی یافتسدددبک عب ا صدددم  ب ین ترتیب 

(. از نظر طرح کلی، منظره با گیاهان رقصان ۸متحظه کرد )تصویر 
گرفته  ت و ت سددیما  فضددایی کوچک از مکتب صدد وی تبریز نشدد

وی سددبک صدد تر سددبک عب ا صددم  با اسددت، و ی در بررسددی دقیق
خدداطر خطو  مویطی و هنوز بدده هددایی دارد. پیکرههدداتبریز ت دداو 

زمینه یک سدددت هسدددتن  و ی درون خطو  بدا پس هداتضددداد رندگ
ار که برای ا  ای حجم و جنسدددیت ب ی ت ریجیهارنگ ۀجد اکنند 

 جزایا  چهره مشدددخص اسدددت ۀویژه در ارااروشدددی که به  ان رفته
(Soucek 1987, 171-172). پ ی ار شددد ن  از ی دی رهداینمونده

تد ریجی عنداصدددر تصدددویرگری هند ویی در سدددبک ن ارگری دربار 
 یا، ن اره1 ریتصدددوتوان دی . می  امهحمزبهای گورکانی را در ن اره

 یبن  میت س  ده یمسج  را نشان مۀ اسدت که صدون  امهحمزباز 
و ایرانی که فضا را به چن ین سط یپرداز ن ن اره به صونهیفضدا در ا

ه ، دیها نشددان مرون سدداختمانیکن  و افراد را درون و بمی ت سددیم
 یدادن افراد در زن گ افراد در فضا و نشان یبن  بیشدباهت دارد. ترک

ن ن دداره اسدددت. یاایرانی  یهددایژگیز از ویروزمره و حدداال  متنوع ن
ن ارگری عصدددر صددد وی های از خصدددلت یکیرا  ییگراعلیزاده واقع

  دان  که ات اقاب سددبب موبوبیت آنان نزد پادشدداهان گورکانی شدد یم
 وضوعم و عناصر بن یبیترک به وی معت   اسدت هنرمن ان ص وی

 را هامآد ار،یبس یهاکاریزهیر  وجود با و داشتن  توجه کامل اثرشان،
 روزمرهاال مس و زن گی طیمو ن اشی به آنان. کردن نمی ریتنها تصدو

 به ن ،داشت اریبس اقیشدود، اشدتمی مربو  زن گی روش به هرآننه و
 (91233199۵3133) ، بریتیش الیبرری9۵91د9۵۶۴نامه، : صونۀ مسج ، حمزه3تصویر 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1923-0115-0-3 
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 از و ش می تردهگس باال به نییپا از که  ن یآفر می چن سطوی یهابن یبیآنان ترک نیهمنن. کردن می پر را صونه فضای سدراسدر ل،ین د یهم
نشانه رفته و  یاسمت پرن هکمانش را به ین ن اره فردیا یدر قسدمت باال(. ۱۶، ۱191کرد )علیزاده می تیسدرا رونیب به ریتصدو دور یهاج ول

 رسددد .یبه نظر م یهن   یزیآمها و رنگ،  با یمعمار  یحال، فضدددا نیان . با امختلف نشدددان داده شددد ه یهاز در حا تی ر افراد صددونه نید
ر تماماب طرد ش ه بود تهای فرهنگ دی ری )هن و( که پیشبا ورود نشانه شدود و این تمایزت ری  از ن ارگری صد وی متمایز مین ارگری گورکانی به

کامل  ینافرهن ین بترجما یر یناپذتو قۀ انن یبازنما یها  هؤ ن میتر از مهم یکیان یدربار گورکان یهارنگ در ن اره گردد. ب ین ترتیبنمدایدان می
ا و موجود و ها به مصت رنگی ینوع و ک یوابست  یکی :توان برشمردیح اقل دو علت را م هان ن ارهیدر ا یهن   یزیآمرنگۀ شدیر ۀ اسدت. دربار 

ر این دوره دش . یسدپرده مها آن ها بهن اره یزیآمفرهنگ هن و که احتماالب رنگافتن خردهیت ینیع ی ر یخاص، و د یایقابل اسدت اده در جغراف
، باطا  بینافرهن یشناسی ارتشود. از منظر نشانهرار دارد،  یکن دی ر با آن یکی پن اشدته نمیهمننان فرهنگ ایرانی در مرکز متن بینافرهن ی ق

عامل فرهن ی از سوی تان ،  یکن به میزانی از خوباوری دسدت یافته و بهگورکانیان همننان سدتایش خود را به عناصدر فرهن ی ایرانی ح ظ نموده
 ان .گام برداشته «هم خود و هم دی ری»نوع 

وضوح هسبک ن ارگری گورکانی ب ،اکبر امهنسخ  یرگر یروست که در تصونیازا     
ود. شی ه مید ایرانی و هن و هر دو فرهنگ تأثیر سبک ص وی متمایز ش ه واز 

 فضایی مسطو ازۀ بن ی کلی و هن سکه ح ظ غا ب عمودی، ترکیبدرحا ی
ی ن اشی ایرانی بودن ، هنرمن ان هن ی توجه زیادی به ناتوراا یسم و هاویژگی

 یدر ن ارگر  یطوالنۀ دادن . هن وها ساب می دقیق پیرامون خود نشانۀ مشاه 
 ییگراتعیتوان به طبیآنان م یسبک ن ارگر  یهاویژگی ترینمهم از داشتن  و

 اکبر امهن اره از  یک(. در ۱۴۵، ۱19۵)فروزانی و میرشاهی  سم( اشاره کردی)ناتورا 
یر )تصو ده یرزا در گجرا  را نشان مین میم خان بر موم حسیعظ یروز یکه پ

، کن یم ییها و آسمان خودنماکه در رنگ تپه یهن   ی، عتوه بر پا ت رن (۴
 ی و است که با سبک ص یسمیناتورا ۀ انن یوضوح بازنماز بهین ین ار منظره

 یهنر  یهادر برداشت یحت ییگراعتیل فرهنگ هن و به طبیمت او  است. تما
ران یکه در ا ینییشود. ن وش تز یز مشاه ه مین یرانیا یو انتزاع ینییاز ن وش تز 

 ان  هر شیانه تصویگراعتیو طب یپرداز در هن  با حجم ،ان یو انتزاع ی  یتجر 
 راحتیتوان بهیی از این دست نمیهادر ن اره(. 9۴، ۱19۱ ییو طت یراز ی)ش

 مزال برایان   های ک ام فرهنگ در مرکز قرار گرفتهتشخیص داد که نشانه
 وحوضبههای بومی هن ی از ا مانگرایی در کنار است اده پردازی و عینیتحجم

 کن  و در عین حال با ن ارگری هن ی همرا از ن ارگری ص وی متمایز می این نمونه
کانیان ارتباطا  بینافرهن ی گور  توان گ ت در این مرحله است کهمیمت او  است. 
گاهی با سایر فرهنگ  . دست یافتها به بلوغ و خودآ

م(، هنرمن ان ایرانی دی ری نیز به دربار گورکانی پیوستن ، و ی در این زمان اروپاییان نیز به دربار ۱۶۸3د۱۶۰۵در طول حکومت جهان یر )
رد توجه دربار تر ش ه بود. ا بته سبک ن اشی اروپایی از زمان همایون موبودن  و تعامت  بینافرهن ی گورکانیان متکزر و پینی هگورکانی راه یافته 

ایی بیش از جهان یرشاه بود که راا یسم اروپ دورۀ ش ، و ی درهایی از تصاویر نسخ مذهبی اروپایی انجام میان اکبرشاه کپیگورکانی بوده و در زم
  فروزانی ۸۸1، ۱1۲۴   کونل۱۲1، ۱1۴3 پرایس) کردن می را ن ارگری اروپایی مذهبی تصاویر جهان یر دربار ن ارگران. پیش مورد توجه قرار گرفت

ش  و همننان دربار ای به فرهنگ ایرانی میده  که در دربار جهان یر توجه ویژه(. با وجود این، شواه  نشان می۱۴۵د۱۴۴، ۱19۵و میرشاهی 
 دستور دربارش ارگرانن  به شود جهان یرگونه که روایت میگورکانی تمایل به قرابت فرهن ی د و ا بته رقابت!د با دربار ص وی داشته است. اگر آن

(، تردی ی باقی 11۰، ۱1۲1به سبک ایرانی ن اشی کنن  )شیمل  بود دی ه خواب در عبا  ص وی را کهدر آغوش کشی ن شاه رؤیای تا ودداده ب

: پیروزی عظیم خان بر موم حسین میرزا، اکبرنامه، ح ود ۴تصویر 
 ، موزۀ ویکتوریا و آ بر   ن ن۱۵9۰

https://collections.vam.ac.uk/item/O9442/qutb-ad-din-

khan-and-painting-lal/ 
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تر ( را که شاه جهان در آن بزرگ۵مان  که پادشاه قص  داشته خود را با آن دی ری فرهن ی یکی کن . ا بته اگر دال ت صریو این تصویر )تصویر نمی
ونۀ متمایزسازی و گهای ضمنی دی ر خود را بهعبا  پیر و الغر تصویر ش ه، تمایل به یکی ش ن با آن دی ری ب انیم، دال تتر از شاهباشکوهو 

ای نزد هژتوان به آقا رضا و پسرش ابوا وسن اشاره کرد که جای اه ویدهن . به هر حال، از هنرمن ان ایرانی دربار جهان یر میمی جویی نشانبرتری
کامتب نمایان است.  کش های ایرانی سبک آقا رضا در دو تصویرگری از انوار سهیلی که دابشلیم )حاکم هن ی( را به تصویر میشاه داشتن . ویژگی

دنبال ب بهکوه سران یو صونۀ دی ر باال رفتن حاکم از  کن ده  که او گنجی را که در غاری پنهان بوده پی ا میای را نشان میها صونهیکی از آن
(. آقا رضا در طول فعا یتش در کارگاه سلطنتی مغول عناصری از منابع هن ی و اروپایی Wilkinson 1929, pls.3-5ده  )روشنایی را نشان می

ق( در 9۶3یا آم  ) شک در زمان اقامتش در الهور در سا ی که پسرش ابوا وسن به دنرا جذب کرد. زمان ورود او به هن  نامعلوم است، و ی بی
های بن یرکیبهای اخذش ه از تهای اروپایی بوده است، پیکرهدربار گورکانی مشغول به کار بوده است. از آنجا که یکی از ورایف آقا رضا کپی از چاپ

ق تکمیل ش ه، ۱۰۰۲رمضان های مرقع گلشن که توسط آقا رضا در شود. در یکی از حاشیهش ۀ او مشاه ه میاروپایی در او ین آثار شناخته
(. در آثار آقا رضا و شاگردانش سبکی 3زمینۀ گیاهی متراکمی با روحیۀ ایرانی تصویر ش ه است )تصویر های اروپایی در م ابل پسهایی با جامهپیکره

 شود.مرکب از عناصر ایرانی، هن ی و اروپایی مشاه ه می

           
عبا  در خواب، از مرقع سن با شاه :ابوا وسن، متقا  جهان یر۵تصویر 

 پطرزبورگ

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

 : ابوا وسن، متقا  دابشلیم و بی پای، از انوار سهیلی، ۶تصویر 
 ، بریتیش الیبرری۱۶۱۴د۱۶۱۰ح ود 

https://www.sciencephoto.com/media/551463/view/dabishlim-

with-bidpay 
 

او ۀ ش شداه جهان یر، ن اشی را با کپی از آثار اروپایی آغاز کرده است که او ین اثر شناختهۀ ابوا وسدن نیز مانن  پ رش به سدلی رسد  به نظر می
بسیار مورد توجه قرار  یگورکان. ابوا وسدن خیلی زود م ارا ترقی را پیمود و و در دربار (11، ۱19۰جو  تی)ح  دورر اسدتآ برشدت یک کپی از کار 

 در تمجی  از ابوا وسن نوشته است: در توزوک جها گقریگرفت. جهان یر شاه 



 

 

 ۶، پیاپی ۱ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان بهار و تاب
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 چون. درآورد رنظ به کشی ه جهان یرنامهۀ دیباچ در مرا جلو  مجلس. گشت سرافراز نادرا زمانی   ب به مصور ابوا وسن زمان این در
 نظیر عصر این در. است روزگار یهاکارنامه از او تصویر و رسی ه عیار به کارش. گشت بیکران ا طاف مورد بود آفرین و توسدین سدزاوار

 نسددبت را او. دادن می او کار انصدداف بودن می روزگار ۀصدد و در بهزاد اوسددتاد و عب ا وی اوسددتاد روز این در اگر ن ارد، خود ع یل و
 او به نسبت مرا و گ ت تواننمی عا م یک از بلکه نیست پ رش کار به مناسبت و آشدنایی هیچ را او غایتاب  اسدت، درگاه این به زادیخانه

 خود زمان ۀنادر  ا وق رسی ه، ح  این به کارش تا بوده او تربیت متوجه همیشه خاطر ،حال تا سن صدغر از. اسدت بسدیار تربیت ح وق
 .(۸۶۶، ۱1۵9ر ی)جهان  بوده

ر کشی ه متقا  دابشلیم با بی پای را به تصویۀ ابوا وسدن سپرده ش ، وی صونخطی، سد ارش مهمی به ۀ او ین تصدویرگری نسدخ عنوانبه
سازی دابشلیم که شاهوار . شخصیت(Wilkinson 1929, pl.6) (۶)تصویر  جوی حاکم برای یافتن بصیر  بودومتقاتی که اوا جسدت  اسدت

وا وسن چ ونه ده  که ابمی سلیم باش . این ن اره همننین نشان شاهزادهۀ دهن توانسدته نشدانمی و ی فروتنانه در م ابل حکیم ایسدتاده اسدت
نمای ایرانی اش آن را گسترش داد. ترکیب ابوا وسن از خطو  کنارها عادهبن ی پ رش را اتخاذ کرده و با انرژی ج ی  و مهار  فوقسبک و ترکیب

ی پسر دستاوردهای پ رش را در سایه هاهرچن  موف یت  آقارضداست همان سدبکۀ فرم و حجم اصدتح و ادام یمنظور ا  ابا اسدت اده از رنگ به
فرهنگ    کهرسین به نظر میبه عمل آورده، چن یر از و یکه شاه جهان  یآثار ابوا وسن و بر اسا  م ح ی یتل  یهابا توجه به مشخصه قرار داد.

ر است. حاض یه و یح ظ شد ه اسدت، فرهنگ هن و در حاش یدر متون فرهن  ی ر گورکانیخود دۀ ن یو نما یموور اصدل عنوانبههمننان  یرانیا
قرار  یگورکان یگر در دل ن ار  یاگونهن فرهنگ بهیاۀ انن یعناصددر بازنما یاسددت و  ینشددیهن  گز  ین ارگر  یهاسددنتبه  یگورکان یکرد ن ارگر یرو
هنگ همننان ن فر ی، اییاروپا یدربار به ن اشدددۀ  یش سدددلیگرارغم بهرسددد  که یشدددود. به نظر میم یکیز بودن با آن ین متمایرد که در عیگیم

 ینکارگر  ییدوران طتآن ح ظ کرده اسددت.  با ش رایمرزها یراسددت و ینسددبت به آن پذشددود، یسددته میو با فاصددله ن ر  انه یفرهنگ ب عنوانبه
خورد ی  رقم مخ هنیاز تار  ی  ین زمان عصر ج یپراکن ه ش ن . در ا یمول یدر دربارها یرانی  و هنرمن ان ایان رسدیر به پایپس از جهان  یگورکان

 اروپاست. یفرهن ۀ آن غلبۀ که مشخص

 
 (۶۱۸، 9311)ص رزاده  مرقع گلشن، کاخ گلستان ۀ(، حاشی9۶11) 9111آقا رضا  :9 تصویر

 

 نتیجه .6
ان و یگورکان ینافرهن یت ارتباطا  بی یک ،یمتن فرهن  کی عنوانبده یدربدار گورکدان ین دارگر ۀ ن پژوهش آن بود کده بدا مطدا عدیایدۀ هد ف او 

و طرد  یخودموور » یتوان  بر سه موور کلیم یفرهن  ی ر یخود و دۀ ، رابطینافرهن یب یشدناسکرد نشدانهیبر اسدا  رون . کن ییان را تعیصد و
نش یا گز یها به طرد، جذب ن اسددا  فرهنگیبر ارد. یصددور  پذ «ی ر یان خود و دیا میتعامل پو» و« خود یو ن  ی ر ید یسدداز یآرمان» ،«ی ر ید

ن دو یتباطا  امشخص ش  که ار  و قرار گرفت یاختصدار مورد بررسران و هن  بهیتعامت  اۀ نیشدین منظور پیب  پردازن .ی انه میعناصدر فرهنگ ب
ن کردن ی ز یا جاان بی. گورکانش ه است ی  یج ۀ مرحل ن رابطه واردیا یل خاصیان به دال یصد وۀ در دور  یدارد و  یطوالنۀ سداب  ییایجغراف ۀمنط 

 یسددداز یا آرمانتنها بکه نه یاگونه، بهجاد کردن یدو کشدددور ا ینافرهن یدر ارتباطا  ب یمی، توول عظییجغتا یزبان ترک یجابده یزبدان فدارسددد
ش رفتن . یپ یفرهن  یساز هیشب یسو را کامتب متز زل ساخته و به ی ر یخود و د یستن ، بلکه مرزهاین ر  ی ر ی، خود را از منظر دیفرهنگ فارس



 

 

126 

ی شناسی ارتباطا  بینافرهن نشانه
اد بر آثار استنص ویان و گورکانیان با 

ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار 
 ۱۸۲د  ۱۱۵ ،گورکانی

ان خود یان  در واقع گورکنبود یپوشچ وجه قابل چشمیان شد  که به هی ر نمایک عامل دیحضدور  ،پژوهشۀ انین اسدت که در مآجا ب توجه ۀ نکت
تر انیه نماحضور فرهنگ هن و هر  وظ( ین ارگر ) یو رجوع به متن فرهن  ینافرهن ی انه بودن  و با گذر از ارتباطا  بین هن وسدتان بیدر سدرزم

ه فرهنگ ، حضددور سددیران در دربار گورکانیهنرمن ان مهاجر ا ین ارگر از ختل  ینافرهن یارتباطا  ب یشددناسددب در نشددانهین ترتیشدد . ب یم
را  یانمربو  به دربار گورک یان معنا که ن اره صونهیاست، ب  یموضوع ها صرفاب که حضورش در ن اره یگورکان یفرهنگ مغو  .۱ :مشدخص ش 

ار یمع متک و یدر دربار گورکان یرانیا ین اشدد یهایژگیاسددت  و شدد ه و در مرکز قرار گرفته یکه آرمان یصدد و  یرانیفرهنگ ا .۸. ده ینشددان م
و  افتهیدر هنر امکان بروز  یو کماکان کنار گذاشددته شدد ه بود ق ر   یکه در مناسددبا  رسددم فرهنگ هن و .1خوب از ب  اسددت.  ین ن ارگر ییتع

 یرانیرهنگ اف یهاآن در م ابل نشانه یگر نشیفرهنگ هن و و گز  یخودباور ۀ دهن نشدان یگورکان ین فرهنگ در ن ارگر یا یتجل . یان گردینما
ن یسازد. ب یز میمتما یص و  یاز ن ارگر  را یگورکان یچنان مهم است که ن ارگر  یه و یدر حاشد یگورکان یاسدت. حضدور فرهنگ هن و در ن اشد

هن و  ی ر یل دخود را در م اب یت فرهن یهو ی، قص  داشتن  مرزهای ر یخود به د یساز هیو شب یرانیفرهنگ ا یسداز یان با آرمانیگورکانب، یترت
رهنگ که در قا ب ف ییایمو ق نشدد ، چراکه ررف جغراف یشدد ن با فرهنگ آرمان یکین آرمان یمشددخص سددازن . ا بته ا ،شدد یم یکه طرد و ن 

هنر  ییدر عصدددر طت یجه ن ارگر ین برد. در نتیرا از ب یگورکان یبه ن ارگر  یصددد و  یق ن ارگر یدقۀ امکان ترجم ،ان سددداختیهند و خود را نمدا
 رد. یگیه میمرکز و حاش یم اوم مرزها ییجاهت خود را از جابیو هو است یگورکان-یهن  -یرانیان، ایگورکان
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اد بر آثار استنص ویان و گورکانیان با 

ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار 
 ۱۸۲د  ۱۱۵ ،گورکانی

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. 

 

 

 


