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حمزهنامه و شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان هند
زینب ابوالحسنی ،1محسن معصومی

*2

  1د انش آموخته کارشناسی ارشد  ،رشته تاریخ و تمد ن ملل اسالمی ،د انشکد ه الهیات و معارف اسالمی ،د انشگاه تهران ،تهران ،ایران.
  2د انشیار گروه تاریخ و تمد ن ملل اسالمی ،د انشکد ه الهیات و معارف اسالمی ،د انشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ د ریافت مقاله ،99/4/18 :تاریخ پذیرش نهایی)99/6/17 :

چکید ه
هد ف از نگارش مقاله حاضر بررسی مکتب نگارگری گورکانیان با شکل گیری اثر حمزه نامه است که هنرمند ان ایرانی
د ر ایجاد آن سهم مهی د اشتند  .د ر این کنکاش د ر پی آنیم که :عوامل مؤثر د ر شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان
کد امند ؟ ساختار این مکتب هنری برگرفته از کد ام مکاتب است؟ نگارگری ایرانی د ر این مکتب چه تأثیری د اشته
است؟ به عنوان یافته ای این پژوهش می توان چنین اظهار نمود که حضور هنرمند ان ایرانی د ر د وره د وم حکومت همایون
گورکانی( 963-962هـ) د ر هند سبب تأثیرگذاری هنر ایرانی بر هنر هند ی شد و هسته اولیه مکتب نگارگری گورکانی
پد ید آمد که د ر آن متعاقبا نگرش و رویکرد های قابل توجهی د ید ه می شود که جای واکاوی و تعمق د ارد  .سرانجام به
عنوان نتیجه حاصل شد ه باید گفت که عالقه و تمایالت سالطین گورکانی از د یگر سو ،و نبود بستر و فضای مناسب برای
هنر نگارگری د ر مقاطعی از د ربار صفوی از سوی د یگر سبب شد تا هنرمند ان بسیاری به د ربار گورکانیان مهاجرت
کنند  .این مهاجرت عامل اصلی د ر شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان گرد ید و به موجب آن معنا و مفهوم فضا
د ر هنر نگارگری د ر نظر گورکانیان تغییر کرد  .روش این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است و با رویکرد ی تاریخی ،د ر
پی بازخوانی عامل مهم د ر ایجاد مکتب نگارگری گورکانیان و اولین اثر ارزشمند د ر آن است .د اد ه های علمی ،به شیوه
گرد آوری اطالعات از منابع کتابخانه ای از میان آثار تاریخی و هنری د ر تمد ن اسالمی گرد آوری شد ه است.
واژگان کلیدی
گورکانیان هند  ،هنرمند ان ایرانی ،مکتب نگارگری ،حمزهنامه.

*  نويسند ة مسئول :تلفن.Email: mmassumi@ut.ac.ir ،09122686750 :
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مقد مه

حکومت گورکانیان/بابریان/تیموریان   هند   به  د ست  ظهیرالد ین
محمد بابر تیموری د ر سال 932هـ .د ر شمال هند همزمان با د ولت
صفوی د ر ایران تأسیس گرد ید  .بابر و جانشینانش به د لیل کفایتی
که از خود نشان د اد ند و همچنین توجه و عالقهمند ی ایشان به
هنر و هنرمند ان به ویژه هنر ایرانی بهتد ریج توانستند حکومتی
د رخور فرهنگ و هنر را تشکیل د هند که سبب مهاجرت بسیاری
از هنرمند ان ایرانی به هند شد  ،و با مساعد ت پاد شاهان گورکانی
و تالش هنرمند ان ایرانی تلفیقی از هنر ایرانی و هند ی به وجود
آمد و مکتب نگارگری گورکانیان هند ایجاد شد  .اولین نمونه
هنری از این مکتب اثر عظیم و ارزشمند حمزهنامه است .این اثر
یکی از حماسههای منثور و مصور فارسی که به شکل اساطیری
و افسانهای به شرح احوال حمزه ،عموی پیامبر   (ص) و جنگهای
او پرد اخته است .بهطورکلی نقاشی د ر د وره گورکانیان بیشتر
تحت تأثیر مکاتب نگارگری هرات ،تبریز ،شیراز و بخارا بود .
هنرمند ان ایرانی د ر د وره شاهتهماسب به د لیل شرایط نامطلوبی
که برای هنر و هنرمند ان به وجود آمد ه بود به هند مهاجرت
کرد ند  .د ر د وره شاهعباس اول به رغم عالقه و هنرد وستی این شاه
و فضای مناسب هنری برای هنرمند ان ،همچنان شاهد مهاجرت
بسیاری از هنرمند ان به هند هستیم ،که این امر نشاند هند ه تمایل
و توجه پاد شاهان گورکانی به هنر ایرانی بود  ،بنابراین عالقهمند ی
و استقبال شاهان گورکانی عاملی مهم د ر امر مهاجرت بود ه است،
از سوی د یگر هنرمند ان فرصت را غنیمت شمرد ند و میخواستند
د ر هند به مقام و منصب برسند    (امیری .)109-108 :1374 ،د ر این
راستا د غد غه اصلی این پژوهش تحلیل ویژگی های ساختار مکتب
نگارگری گورکانیان است و بر همین اساس نسخه مصور حمزهنامه
به عنوان یک نمونه اصلی و نگاره های آن به عنوان یک شاخص د ر
شکل گیری این مکتب مورد بررسی قرار می گیرد .
روش پژوهش
روش این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است و با رویکرد ی تاریخی،
اطالعات از منابع کتابخانه ای جمع آوری شد ه است .روند پژوهش
بد ین صورت است که ابتد ا عوامل مؤثر و ساختار اصلی مکتب
نگارگری گورکانیان توصیف و تبیین؛ سپس تأثیر نگارگری ایرانی
بر این مکتب و شکل گیری حمزهنامه شرح د اد ه شد ه است.
پیشینه پژوهش
د رباره موضوع حمزه نامه پژوهشهای جد ید ی تاکنون صورت
گرفته که به نحوی پیشینه این اثر تلقی میشوند ازجمله فاطمه
طهماسبی عمران د ر مقالهای تحت عنوان «تأثیر نگارگری ایرانی بر
عناصر بصری حمزهنام ه با تأکید بر مکتب تبریز» ،به بررسی و تطبیق

برخی تصاویر حمزهنامه و عناصر بهکاررفته د ر آن با تأثیرپذیری از
مکتب تبریز پرد اخته است .غالمحسین غالمحسینزاد ه د ر مقالهای
تحت عنوان«ساختارشناسی بنمایههای حمزهنامه» بهتفصیل به این
بحث پرد اخته که بسیاری از د استانهای حمزهنامه از د استانهای
اساطیری و حماسهای نشأت گرفته است .عباس حسینی د ر مقاله
خود «نقش هنرمند ان مکتب تبریز د ر شکلگیری مکتب نگارگری
گورکانی هند » به بررسی مورد ی یک نمونه از آثار مکتب گورکانی
یعنی حمزهنامه پرد اخته است .مهد ی حسینی مقالهای تحت عنوان
«حمزه نامه» د ارد که د ر آن به معرفی این اثر پرد اخته است .سینا
میرشاهی هم د ر مقاله ای با عنوان«تأثیر و تأثر نگارگری ایرانی،
غربی و هند ی د ر امپراطوری مغوالن کبیر هند » تأثیرپذیری
نگارگری هند ی را د ر سه شاخه نگارگری ایرانی ،غربی و هند ی و
افول آن بررسی کرد ه است .د ر مجموع اگرچه اثر عظیم حمزهنامه
از زوایای مختلف مورد توجه صاحب نظران بود ه است ،اما تاکنون با
این رویکرد که این نسخه مصور سبب شکل گیری مکتب نگارگری
گورکانیان بود ه است پرد اخته نشد ه است.
عوامل مؤثر د ر شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان
گورکانیان هند به لحاظ ذوق و اشتیاق هنری میراث د ار
اجد اد خود یعنی تیموریان ایران بود ند  .عمر شیخ   (حک877  :
 919ه ،).پد ر بابر ،شاهزاد های بود که به هنر و اد بیات عالقهفراوان د اشت و بابر   (حک  937 -932 :ه ).وارث شایسته پد ر
شد    (عالمی .)86-84/1:1887،بابر از ذوق  اد بی و هنری ،بهره فراوان
د اشت ،و قبل از حکومت د ر د ربار سلطان حسین بایقرا   (حک872  :
  911ه ،).از سلسله تیموری ،د ر هرات میزیست ،سلطان حسینطی سیوهشت سال سلطنت توانست هرات را به محیطی فرهنگی
و هنری تبد یل کند ( .)Soudavar,1992: 85بابر با این فضای
هنری بهخوبی آشنا بود و زمانی که به هند رفت د ر ترویج هنر
ایرانی د ر هند تالش بسیار کرد و به د لیل شناختی که از نقاشی
و اصول آن د اشت از افراد ی چون بهزاد و د یگران د ر کتاب خود
نوشته است ( .)Babur name,1992:1/291بااینحال هیچگونه
کار مصوری که به د وره بابر نسبت د اد ه باشند وجود ند ارد و
شکلگیری کارهای مصور به د وره د وم از حکومت همایون باز
میگرد د .
نورالد ین محمد  ،همایون بن بابر   (حک-962/ 947-937 :
  963ه ).پاد شاهی بود که به کثرت فضیلت و هنرپروری ،شناخته
میشد  .د ر د ور اول حکومت خود از شیر شاه سوری   (حک-945  :
  950ه ،).شکست خورد و به سمت مرزهای ایران آمد  ،نامهای به
شاهتهماسب نوشت و خواستار ورود به ایران شد    (حسنی:1410،
 .)4/348وی د ر طی مد ت کوتاهی که د ر د ربار شاهتهماسب بود ،
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توانایی هنرمند ان صفوی را ستود  ،به نقاشی و خطاطی عالقه بسیاری
نشان د اد  ،با هنرمند ان کارگاه سلطنتی ازجمله میر سید علی و پد رش
میر مصور ،خواجه عبد الصمد شیرازی ،و د یگران د ید ار کرد  ،و
کارشان را مورد تحسین قرار د اد  .زمانی هم که همایون به کمک
شاهتهماسب توانست کابل را فتح کند و د ر آنجا استقرار یابد  ،طی
نامهای به شاه ایران د عوتنامههایی برای عبد الصمد و میرسید علی و
چند تن د یگر فرستاد    (منشی قمی .)41 :1366،می توان چنین اظهار
نمود که بی توجهی د ربار به هنرمند ان موجب شد تا هم شاه خیلی
راحت این د عوتنامه را بپذیرد  ،و هم هنرمند ان از آن استقبال
کنند  ،زیرا کار آنان د یگر آن ارزش قبل را برای شاه ند اشت .زمان
د قیق پید ایش مکتب نگارگری گورکانی د ر سال 956هـ .هنگامیکه
همایون بر کابل حکومت میکرد  ،روی د اد  .د رواقع همایون اولین
حامی اصلی نقاشی گورکانی شد وی عالوه بر جمعآوری آثار بهزاد ،
د ر جلب رضایت شاگرد ان او د ر امر مهاجرت به هند  ،سعی و
تالش فراوان کرد بهاینترتیب نقاشی گورکانی که برگرفته از تد اوم
و انتقال شیوههای کمالیافته تیموریان و مکاتب اولیه صفویان بود ،
د ر هند شروع به کار کرد (Dye, 2001:211؛ احمد .)191 :1366  ،
یکی از خصوصیات مهم همایون د ر جذب هنرمند ان ایرانی این
بود که مانند پد رش مقید به پرکرد ن خزانه نبود و بسیار بخشش
میکرد  ،و او را با سلطان حسین بایقرا مقایسه کرد هاند  ،حتی
د ر تمام جنگهایی که با رقیبان خود د اشت ،هیچگاه از احوال
هنرمند انش غافل نبود و همنشینی با آنان را سرلوحه کار خود قرار
مید اد    (بد ائونی )320/1:1379،وی با اعطای لقب به هنرمند ان میزان
عالقهمند ی خود را به آنان نشان مید اد  .خواند میر د رباره بخشش
همایون گزارش د اد ه است که« :همهروزه خزانه چینان چند بد ره
سره نزد یک به بارگاه عالم پناه میآورد ند تا هر کس را به انعام زر
و جامه بنوازند بیشائبه انتظار وصول یابد »   (خواند میر.)266:1372،
از پاد شاهان د یگر گورکانی که د ر شکلگیری حمزهنامه و
مکتب گورکانی نیز نقش بسیار ارزند های د اشت ابوالفتح جاللالد ین
محمد اکبر بن همایون   (حک  1014 -963 :ه ،).است که از همان
د وران شاهزاد گی از حامیان هنر ایرانی بود و د ر حمایت از
هنرمند ان از پد ر پیشی گرفت ،به نگارگری عالقه نشان د اد  .از
مربیان وی میر عبد اللطیف قزوینی و فرزند ش میرغیاثالد ین علی
بود ند    (گلچین معنایی )31 :1369 ،زمانی که به حکومت رسید ،
حیات اد اری ،سیاسی ،هنری و فرهنگی هند شکوهی فراوان و
د رخششی تمام یافت ،سلسله گورکانیان هند را مستقر ساخت و
روح و نظر هنری د ر آنها به وجود آورد و همین سبب شد تا
هنرمند ان بسیاری به هند مهاجرت کنند  .برخی این عصر را نقطه
آغاز نقاشی گورکانی مید اند  ،زیرا کار مصورسازی کتابها د ر این
د وره پیشرفت کرد و خود اکبر یکی از فعالترین و مشتاقترین
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طرفد اران هنر کتابآرایی و تصویرسازی بود و کار مصورسازی
حمزهنامه را به اتمام رسانید    (جواهر لعل نهرو.)601/1 :2535  ،
نسخه اکبرنامه ازجمله کتابهایی بود که د ر این د وره مصور شد ،
مرقع گلشن از کتابهای مصور د یگر بود که کار آن د ر د وره اکبر
آغاز شد  ،نقاشیها و نگارگری های محبوب و مجلسی گورکانیان
به شکل وسیعتری خود را نشان د اد ند  .نقاشان معروف همایون
د ر این د وره حضوری فعال د ارند از یکسو حمزهنامه و از سوی
د یگر مکتب نقاشی گورکانی که بسیار مد یون ایران بود با تشویق
آزاد َمنشانه اکبر رو به گسترش نهاد (.)Dye, 2002: 213-214
ساختار مکتب نگارگری گورکانیان
با توجه به آن چه که بیان شد مکتب نگارگری گورکانیان هند
د ر آغاز حکومت برگرفته از مکتب نگارگری هرات بود  .بد ین
ترتیب د وره فرمانروایی بابر آغاز تأثیرگذاری نگارگری ایرانی
د ر امپراتوری گورکانیان است ،همایون با استاد ان ایرانی که د ر
رأس آنان میرسید علی و عبد الصمد شیرازی قرار د اشتند د ر کابل
مکتب نگارگری ایرانی -مغولی جهت تعلیم و تد ریس نگارگری
ایجاد کرد  .میرسید علی و عبد الصمد با اتکاء بر نگارگری ایرانی
و بهرهگیری از سنتهای نقاشی عهد تیموری و صفوی ،بنیاد نقاشی
گورکانیان هند را پایهگذاری کرد ند و نخستین و بزرگترین اثر
مصور هند ی -ایرانی ،یعنی د استان امیرحمزه را آغاز کرد ند و با
توجه به حکومت کوتاه همایون تکمیل عملیات مصورسازی آن د ر
د وره اکبر انجام شد    (گری81 :1384،؛ احمد  .)191 :1366،د رواقع
سرپرستی و کارگرد انی این هنرمند ان د ر ایجاد حمزهنامه و مکتب
نگارگری گورکانیان ،تحت تأثیر مکتب هرات و بعد تبریز شکل
گرفت و با کمک همایون کارگاهی را برای نقاشی ایرانی -مغولی
د ر هند تأسیس و د ر زمینههای مختلف نقاشی د راماتیک به هند
کمک کرد ند  ،نقاشی مکتب گورکانیان هند به همایون تعلق
د ارد  ( )Lentz,1989: 321; Brown, 1981: 53-54انتخاب این
نقاشان و د عوت از آنان به لحاظ تمایالت هنری همایون بود و با
تشویق او ،نقاشی اسالمی و ایرانی د ر هند قوت و توسعه یافت ،و
سبب شد تا کتابهای مصوری چون حمزهنامه نگاشته شود بعد ازآن
مجموعههای ارزند های د ر این میسر شکل گرفت .نکته مهم آنکه
د رست است که این مکتب متأثر از هنر ایرانی و اصول اصیل هنر
هند ی است اما فضای وسیع به کاررفته د ر آن و آشفتگی که به ند رت
د ر هنر ایرانی یافت می شود موجب تمایز این سبک از نمونه های
تزئینی ایرانی شد ه است و بعد ها به خواست اکبرشاه -که سیاست
وحد ت اید ئولوژیک و فرهنگی را د ر قلمرو خود د نبال می کرد -
شگرد های طبیعت پرد ازی اروپایی نیز به کار گرفته شد و سبک
رئالیسم به هند راه یافت   (پاکباز589 :1386،؛ کرایون.)224 :1388 ،
اکبر به باورهای مرد م سرزمین تحت نفوذ خود احترام می گذاشت
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به همین جهت د ستور د اد تا افسانه های باستانی مهاباراتا و رامایانا
با تکیه بر د ید گاه ناتورالیستی مصور و سبک جد ید راجپوت را به
وجود بیاورد ند  .این سبک ،نگارگری ملی و بومی شمال سرزمین
هند بود که به تد ریج رقیبی برای سبک نگارگری ایرانی و غربی
د ر هند شد  ،بد ین سان د ر کارگاه وابسته به د ربار گورکانیان شیوه
التقاطی متشکل از عناصر ایرانی ،هند ی و اروپایی رخ نمود ؛ که
د ر جریان های بعد ی نقاشی هند و ایران اثر گذاشت .بعد از اکبر
فرزند ش جهانگیر   (حک 1037-1014 :ه ).به حکومت رسید که
به نگارگری توجه د اشت و خود نیز شاگرد عبد الصمد بود  ،د ر این
د وره تحت تأثیر نگارگری ایرانی ،مد ارسی د ر زمینه هنر نگارگری
د ر ایاالت هند تأسیس شد  ،یکی از کارهای جهانگیر د ر عرصه
نگارگری تشخیص آثار نگارگران از یکد یگر بود اما به تد ریج،
ثبت روید اد ها بازنمایی اشخاص ،جانوران و گیاهان واقعی جای
تصویرگری روایی پیشین را گرفتند و نقاشی گورکانی د ر جریان
تحولش بیشتر به فرنگی سازی گرایید که احتماال تحت تأثیر
کارهای چاپی اروپایی قرار د اشتند که پرتغال ها و انگلیسی ها به
هند آورد ند تا اینکه د ر د وره اورنگ زیب   (حک1118-1068 :
ه ).نگارگری گورکانی د چار رکود شد ؛ و بسیاری از هنرمند ان
به د ربار راجه های هند و روی آورد ند و د ر پی سلطه استعماری
انگلستان ،این مکتب و سایر مکتب های نگارگری قد یم هند ی از
میان رفتند    (اسون د یماند 73،75،76 :1383،؛ ،پاکباز.)590 :1386،
اوج تأثیر نگارگری ایرانی بر هند

حمزهنامه

حمزهنامه یکی از حماسههای عامیانه منثور فارسی د ر شرح
احوال امیرحمزه عموی پیامبر و جنگهای او و وصفی اساطیری
و افسانهای از قهرمانیها و د الوریهای وی د ر برابر بیایمانی،
شرارت و گناه است که مورد عالقه شاهان گورکانی قرار
گرفت   (امید ساالر .)186 :1389 :د استانهای حمزهنامه با اسامی
مانند «امیرحمزه صاحبقران»« ،قصه حمزه»« ،رموز حمزه» و
«حمزهنامه» شناخته شد ه است .این مجموعه از سنتهای شفاهی
نشأت گرفته است و د استانهای آن بر اثر نفوذ فرهنگ و تمد ن
ایرانی به شبهقاره هند راه یافت و تحت تأثیر عناصر فرهنگ هند ی
قرار گرفت .د ر اغلب د استانهای این کتاب تلفیقی از د و شخصیت
مذهبی و تاریخی    (حمزه بن عبد المطلب و حمزه بن عبد اهلل) است
که ترکیبی آرمانی از پارسایی ،د لیری و نیکوکاری وجود د ارد و
گاه د استانهای عاشقانه هم د ر این مجموعه د ید ه میشدود (;�Ahka
 .)Seyller, 2002: 17, 13 van,1989: 23خالصة این د استان
اولینبار توسط هاینریش گلوک د ر  1925جمعآوری شد که
محل وقوع د استانها را شهر تیسفون مرکز شاهی ساسانیان ایران

د انسته و سیر د استانها با ماجرای انوشیروان و حمزه آغاز میشود
و د استانهای آن برمبنای سفرهای حمزه و لشکرکشیهای او به
اسپانیا ،آفریقای شمالی ،روم ،ترکیه و سراند یب است .د ر این سفرها
حمزه و یارانش علیه کفار و اقوام بد وی و موجود ات خارقالعاد ه
میجنگند و د رنهایت د استان با جنگ احد و شهاد ت حمزه به
پایان میرسد  .این د استانها مطالب د رهمآمیختهای است که تناسب
زمان و تاریخ ند ارد  ،زیرا د ر یکجا از انوشیروان شاه ساسانی و
جای د یگر از ارد شیر بابکان نام میبرد    (شعار .)6 :1347  ،به نظر
برخی پژوهند گان آغاز نوشتن این کتاب از زمان همایون بود ه و
او افراد ی چون میر  سید   علی و خواجه عبد الصمد هنرمند ان مهاجر
ایرانی را به طراحی و نوشتن حمزهنامه د عوت کرد ه است   (کری
ولش10 :1373،؛ بینیون305:1378،؛ برند  .)218 :1383،اما غروی
میگوید که این کتاب د ر زمان اکبر نوشته شد ه است؛ زیرا خواند ن
و بازگوکرد ن د استانهای حمزهنامه مورد عالقه شخص اکبر
بود    (غروی .)34 :1348  ،آن چه د ر مورد حمزهنامه مهم است و
پژوهند گان بر آن اتفاقنظر د ارند  ،شکلگیری این کتاب مصور با
حضور و سرپرستی هنرمند ان مهاجر ،چون میر   سید     علی و   خواجه  
عبد الصمد     است   (هند وشاه   استرآباد ی271/1  :1874 ،؛ پرایس  :2536
172؛ .)Somprakash, 2005:12-14بر سر تعد اد جلد های آن
اختالفاتی وجود د ارد ؛ راجرز میگوید که چهارد ه جلد بود ه و
د ر هر جلد حد اقل صد تصویر وجود د اشته است   (راجرز:1352،
 .)57اما بد ائونی که خود از مؤلفین د وره اکبر بود ه است گزارش
د اد ه که «این اثر د ر شانزد ه جلد مصور با اهتمام میر  سید   علی اتمام
یافته و هر جلد ی صند وقی ،و هر ورقی یک ذرع د ر یک ذرع و
د ر هر صفحهای صورتی د یوانی تمام کرد ه است»   (بد ائونی:1379،
 .)143/3نیز گفته شد ه که این کتاب د ر د وازد ه جلد مصور شد ه
و بیش از هزار و چهارصد مجلس نیز د ر آن طراحی و نقاشی شد ه
است ( .)Chandra, 1976:142د ر طراحی و نقاشی مجالس آن هم
آمد ه که د و هزار و چهارصد تصویر د اشته اما از این حجم زیاد ،
تنها  152قطعه از نقاشیهای حمزهنامه موجود است   (کریمزاد ه
تبریزی1334/3 :1363،؛ بینیون .)306:1378،غروی از مجموعه
تاریخ و فرهنگ مرد م هند  ،که فصلی از آن به نگارگری گورکانیان
و معرفی حمزهنامه اختصاص یافته ،نقل میکند که حمزهنامه
بهعنوان مهم ترین اثر خلقشد ه د ر این عصر معرفی شد ه است.
نویسند ۀ کتاب تعد اد نقاشیها را هزار و د ویست برگ مید اند که
با رنگهای خام و تند روی پارچه با ابعاد بیست د ر بیستوهفت
اینچ تصویر شد هاند  .طبق این کتاب عالءالد ین قزوینی بهعنوان یکی
از نقاشان اصلی حمزهنامه معرفی و فهرستی از شانزد ه نقاش معروف
د ربار اکبر که د ر تهیه حمزهنامه همکاری د اشتهاند ذکر شد ه
است   (غروی )101-100 :1376،ابعاد بزرگ حمزهنامه بسیار حائز

حمزهنامه و شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان هند

اهمیت است ،زیرا اگر زمان شروع آن را هم د ر د وره اکبر بد انیم،
باز این نکته را نباید فراموش کرد که این کار عظیم با استعد اد
نقاشان ایران و د ستیاران آنها بود که همایون ایشان را د ورهم
گرد آورد   (راجرز ،)59 :1352،این اثر بهعنوان یکی از عالیترین
نمونههای نگارگری مکتب گورکانی و کتابآرایی اسالمی هند
شناخته شد ه است.
ارزش هنری حمزهنامه
روش نقاشیهای حمزهنامه د ر صفحات اولیه خیلی شبیه به
مکتب صفوی است .نگارههای اولیه مانند ترکیببند ی   ،مناظر و
برخی جزئیات این نگارهها ایرانی هستند  .د ر مقابل چهرهپرد ازی،
معماری ،بزرگنمایی برخی از عناصر و استفاد ه از رنگهای غنی
د ر مقیاس وسیع از سنتهای هند ی استخراج شد ه است .د ر بسیاری
از این نقاشیها ،لباسها مربوط به عهد اکبر است ،فیل و میمون
که خاص هند هستند د ر صحنهها آورد ه شد هاند  .از ویژگیهای
مهم نقاشیهای حمزهنامه وفور شخصیتها د ر هر صحنه است که
نقاش آن برخالف نقاشیهای متد اول عصر ،حاالت روحی مختلف
شخصیتها را کام ً
ال مشخص میسازد  .از تصاویر همین د استان بود
که نقاشی مکتب گورکانی د ر هند شکل گرفت   (غروی.)33 :1348 ،
این تصاویر بر روی پارچههای بزرگ کتان کشید ه و تکمیل آن
حد ود پانزد ه سال به طول انجامید و د ر د وره اکبر کار مصورسازی
حمزهنامه به پایان رسید  .میر  سید   علی تنها بر روی چهار جلد
حمزهنامه نظارت د اشت و اد امه آن بر عهد ه خواجه عبد الصمد
بود و شیوه کار به این صورت بود که یکی طراحی میکرد و یکی
چهرهها را میساخت و د یگری رنگآمیزی میکرد به عنوان نمونه
هنرمند تذهیبکار طالکاری و تشعیرمینمود و استاد ان نواقص کار
را برطرف میکرد ند  ،منشأ مواد رنگی ،معد نی ،گیاهی یا حیوانی بود
ند (  ،کریم زاد ه   تبریزی1333/3   :1363،؛   شیمل .)326   :1383  ،نزد یک
به یکصد ُمص ّ ِورُ ،م ّذ ّهب و ُمجل ِّد بر روی کتاب کار میکرد ند .
هر جلد از این کتاب شامل یکصد نگاره بود ه است .منشیهای
فصیح و بلیغ زبان قصه را با نثری آهنگین و موزون نقل میکرد ند
و خطاطان آن را د ر کتاب مینوشتند  .باوجود این ،هر د و سال یک
مجلد آماد ه میشد و برای هر شماره یکمیلیون تُنکه سیاه خرج
میشد    (آژند 63  :1367،؛  .)Chandra,1976: 142ازجمله نقاشان
معروف هند ی که د ر این مجموعه د ستیار میر  سید   علی و عبد الصمد
ساون ،شراوانا ،باناواری،مخلص ،مهسا
سونته و َب َ
بود هاند  ،میتوان به د َ َ
و میترا اشاره کرد  .این کار تا حد ود سال  993ه 1577(   .م) به اتمام
رسید    (عکاشه85 :1995،؛ حسینی.)17 :1384،
د ر مورد نسخههای موجود از این اثر قابل ذکر است که
بزرگترین مجموعه تصاویر حمزهنامه به موزه ملی وین تعلق د ارد
که شامل شصت نقاشی است ،د رحالیکه شش اثر آن د ر هند است
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که د وتا د ر آکاد می هنری بهارات کاال د ر بنارس -موزه حید رآباد -
موزه بارود ا -ارد شیر نگهد اری میشود  .د ر حال حاضر بخشی از
نسخه مصور حمزهنامه د ر آمریکا موجود است و شامل بیستوشش
تصویر است که پنج عد د د ر موزه متروپولیتن نگهد اری میشود .
همچنین د ر تاالر هنری فریر ،موزه بوستون و لویس فالد لفیا و
مجموعه خصوصی نسخ خطی و د ر مؤسسه هنری شیکاگو ،بنیاد
کئورکیان نیویورک ،مجموعه بی کفورد کلولند  ،و سن مین کند ف
تعد اد ی از پرد ههای این اثر نفیس گزارش شد ه است .د ر موزهها
و مجموعههای خصوصی انگلستان نیز بیست و هفت تصویر از
حمزهنامه قرار د ارد    (غروی.)34-33 :1348  ،
عوامل مؤثر د ر توجه گورکانیان به حمزه نامه
همانگونه که گذشت ،گورکانیان به د لیل روابط د وستانه ای که با
صفویان د اشتند د ر ابتد ا د ر هنر نگارگری تحت تأثیر ایرانیان بود ند
بنابراین یکی از عوامل مؤثر د ر   توجه گورکانیان به مصورسازی قصه
های حمزهنامه بن مایه های این د استان از جمله عناصر ساختاری،
اشخاص ،مضامین و مفاهیم و نماد ها د ر قصه های آن است زیرا این
عناصر ساختاری د ر موقعیت روایی خاص و اغلب به سبب تکرار
شوند گی برجستگی و معنای ویژه ای می یابد و حضورشان د ر قصه
موجب زیبایی روایت و تقویت جاذبه د استانی و د رون مایه قصه
می شود    (پارسانسب.)22 :1388 ،
از جمله مهم ترین بن مایه های حمزه نامه می توان به د یو،
پری ،چاه ،سفرهای د ریایی ،گنچ ،موجود ات عجیب،گنج ،طلسم،
جاد وگری و ...اشاره کرد  ،و چون بسیاری از این بن مایه ها د ر
د استان ها ،حماسه ها و پهلوانان ایرانی وجود د ارد    (تصاویر،)7-4-2
گورکانیان نیز د ر آغاز مکتب نگارگری از قصه های حمزه نامه
بهره جستند  .این تصاویر اوج تأثیرپذیری نگارگری هند از نگارگری
ایرانی را به وجود آورد ه است و یکی از ویژگیهای مهم مصورسازی
حمزهنامه د ر د وره اکبر استخد ام نقاشان هند ی بود ،
که این امر مهم ترین عامل د ر ایجاد  ماهیتی مشخص برای
نقاشی گورکانی و برقراری جریان تکامل تد ریجی سلیقه گورکانی
د ر   د ور ه  سلطنت  اکبر   بو د    (احمد  192-191:1366 ،؛ �Souda
.)var, 1992: 303

برای نمونه از همانند ی نگاره های حمزهنامه با آثار ایرانی به
محتوای چند تصویر از حمزهنامه پرد اخته می شود.
تصویر .1اثری از د اساوانتا ،صحنه آتشزد ن یک اژد ها توسط
عمرو را نشان مید هد  .این د استان مربوط به د عوت حمزه و عمرو
از گیتان شاه به د ین اسالم است و عمرو این اژد ها را با نفت میکشد .
شر ،غاصب و نگهبان
اژد ها جانوری افسانهای و تجسد ی از اصل ّ
گنجینههاست .پهلوان د ر یکی از ماجراهای خود با اژد ها پیکار
میکند و این امر جزئی از حماسههای پهلوانی شد ه است .د ر
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شاهنامه از نبرد قهرمانان با اژد ها بارها یاد شد ه است؛ گرشاسب،
رستم و اسفند یار همه نبرد هایی با اژد ها د اشتند    (هند رسمن:1357،
180؛ رستگار فسایی)12 :1379،
تصویر .2این تصویری از شاهنامه شاه طهماسب است که د رآن
اسفند یار با اژد ها د ر حال جنگید ن است.
تصویر .3حمزه آنقد ر شجاع بود که مرتب ٌا یک د شمن غیر قابل
توصیف را به یک حامی سرسخت تبد یل می کرد مانند لند هور
که ابتد ا د ر نزاع با حمزه به زند ان می افتد و د ر نهایت به وی
می پیوند د  ،این تصویر صحنه ربود ه شد ن لند هور توسط یک د یو
را نشان می د هد  .د اساوانتا یکی از نقاشان این تصویر است که با
بازی آزاد انه رنگ ها زند گی جد ید ی به د یو تزریق می کند .
زمینه صورتی تصویر و الگوی منظم آن د ر شاخ وبرگ ها به شکل
یک سنت کامال ایرانی کشید ه شد ه است .تنها ویژگی برجسته

تصویر  .1صحنه آتشزد ن یک اژد ها توسط عمرو.
منبع)Seyller, 298(   :

گورکانیان چشم اند از صخره های کوچک با لبه های د اخلی تیره
یک عنصر متمایز کنند ه است که توسط شراوانا به تصویر د ر آمد ه
است ( .)Seyller, 2002: 106براساس روایات ،د یوها موجود اتی
زشت ،حیله گر ،ستمکار و سنگد ل با نیرویی عظیم هستند که د ر
انواع افسونگری چیرهد ستاند و د ر د استانها بهصورت د لخواه
د رمیآیند    (یاحقی )202 /2،د ر این د استان د یوان چهرههای متفاوتی
د ارند .
تصویر .4جنگ رستم و اکوان د یو است که اکوان رستم را به
د اخل د ریا می اند ازد  ،از مجموعه شاهنامه شاه طهماسب.
تصویر  . 5تصویر پیامبر اسالم را با صورتی کام ً
ال مشخص به
سبک ایرانی نشان مید هد که د ر حال عبور از رود خانه است
د رحالیکه پیکر امیرحمزه را از آب بیرون میکشد  .این تصویر

تصویر  .2صحنه جنگیدن اسفند یار با اژد ها.

منبع)Metropolitan museum, 1970: 301, 51( :

تصویر   .3صحنه ربود ه شد ن لند هور توسط یک د یو.
منبع)Seyller, 2002: 106( :

تصویر  .4جنگ رستم و اکوان د یو.

منبع)Metropolitan museum, 1974: 290, 43( :

حمزهنامه و شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان هند

بیشتر مناظر آن را ماه محمد تهیه کرد ه است کار او تا این د وره
عموم ًا به معماری محد ود شد ه است.
تصویر  .6اثری از باناواری که ماهی ها را طوری طراحی کرد ه
که سطح آب را شکسته اند اما د ر بیشتر قسمت های بعد ی آب
حباب های لطیفی را تشکیل می د هد ( .)Seyller, 2002: 272د ریا
و گذشتن از آن جزء موانع د شواری است که بر سر راه قهرمانان قرار
د ارد  .د ر قصه حمزهنامه از د استان سفرهای د ریایی نیز استفاد ه شد ه
است   (غالمحسین زاد ه.)215 :1389 :
تصویر .7نمونه ای از این ماجراهای د ریایی را می توان د ر عبور
فرید ون از د جله د ر شاهنامه شاه طهماسب د ید .
تصویر   .8سقوط زمرد شاه که یکی از شخصیتهای خیالی

تصویر  .5تصویر پیامبر اسالم با صورتی کامال ً مشخص به سبک ایرانی ،که د ر
حال عبور از رود خانه و بیرون کشیدن پیکر امیرحمزه از آب بیرون میکشد منبع:
(بریتانیا .)Biritish museum ،شماره موزه1925,0929,0.1 :

تصویر  .7عبور فرید ون از د جله.

منبع)Doha museum of Islamic art Ms.40.2007( :
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به د ست میرسید علی نقاشی شد ه استِ .سیلر این نقاشی را با نام
الیاس پیامبر معرفی می کند که شاهزاد ه ای به نام نوراد هار  را که د ر
مخمصه ای د چار شد ه است نجات می د هد  ،و بسیاری از ویژگی های
این تصویر را به هنرمند ی بنام باساوانا نسبت می د هد که روایت
قابل توجهی از تعامل پیامبر و شاهزاد ه را د ر میان وسعتی از د ریا
نشان می د هد ((   )Seyller, 2002: 286تصویر .)1
تصویر .6اثری از باناواری که مربوط به فرار مرد ُخت از اشقیا
است .مرد خت د ر جستجوی یافتن همسر خود د ر د ریا با حواد ثی
روبه رو می شود و به واسطه پیرمرد ی از د ریا عبور می کند  .این
تصویر توسط چند نقاش ترسیم شد ه است ،باناواری از مقیاس بسیار
بزرگ برای تأکید بر شش شخصیت استفاد ه کرد ه و چهار جوان
را نشان می د هد که هر کد ام لباسی با رنگ روشن متفاوت د ارند ،

تصویر  .6شکسته شدن سطح آب توسط ماهی ها و تشکیل حباب های
لطیف .منبع)Seyller: 272( :

تصویر  .8سقوط زمرد شاه ،یکی از شخصیتهای خیالی حمزهنامه بهصورت پیکری
عظیم ،د ر قعر یک چاه .منب ِع تصویر ویکتوریا و آلبرت   ()V& A Museum
شماره موزهIS. 1516-1883 :
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حمزهنامه است را بهصورت پیکری عظیم د ر قعر یک چاه نشان
مید هد  ،د رحالیکه سربازان نگهبان حمزه از قبل متوجه او شد ه بود ند
و با نیزه و چوب به وی حمله میکنند  .د ر قصههای شگفتانگیز
و افسانههای پریان ،چاه مسکن د یوان است .د ر حمزهنامه چاههای
عمق نشانه وجود د یو   و محل زند گی او است   (غالمحسین زاد ه:1389،
.)214
تصویر  .9اثر باساوانا ،مربوط به د استان ظاهرشد ن شخصیت
خیالی که با چهره و لباس مبد ل یک زن جوان و زیبا د ر بین
جنگلها سعی د ارد تا یکی از شخصیتهای د استان حمزهنامه بهنام
ملک ایرج را فریب د هد ( .)Seyller, 2002: 288این شخصیت
خیالی همان پری د ر اساطیر است ،موجود ی لطیف ،بسیار زیبا که
با جمال خود انسان را میفریبد  .د ر اوستا پریان جنس مؤنث هستند
که ازطرف اهریمن مأمورند تا پیروان مزد یسنا را از راه راست
منحرف کنند  .پریان د لباخته پهلوانان میشوند و آنها را افسون
میکنند (غالمحسینزاد ه.)212 :1389 ،
تصویر .10این تصویر احتماال توسط ِکساواد اسا طراحی شد ه است
و د استان ملک ایرج است که عمر را د ستگیر میکند و د ر مکانی
بر روی ستون بلند محصور است ،عمر امیه ایرج را فریب مید هد
و عمر را د ر شب آزاد میکند  .این تصویر ایرج را د ر حال نماز با
پای برهنه و د ستان بلند شد ه نشان می د هد  ،سربازان د ر پایین صخره
مبهوت به ملک ایرج خیره شد ه و برخی از آنان عمل رهبر خود
را تقلید می کنند  ،مرد ان د ر این تصویر با صورت هایی هیجان زد ه و
موهایی یکسان و چشم هایی برافراشته اند  ،و مد ل لباس ها به صورت
شماتیک د ر نقاشی تارا د ر طوطی نامه نسبت د اد ه شد ه اند    (Ibid,
.)296

تصویر .11این تصویر توسط ِکساواد اسا طراحی و د رگیری
زمرد شاه و ملک ایرج را نشان می د هد  ،ملک ایرج حریف خود را
بر باالی شانه های خود بلند می کند اثری که ظاهراً یاد آور نمایش
فرخ نژاد است .تاج زمرد شاه روی زمین می افتد و قسمت هایی از
نرد ه بخاطر اند ام عظیم زمرد شکسته می شود و د ر حیاط که با
کاشی کاری نشان د اد ه شد ه ُخرد می شود  .این جزئیات صعود و نزول
زمرد شاه و علت شکست ناخوشایند وی را نشان می د هد که توسط
مرد م و یک فیل خونین احاطه میشود (.)Ibid, 278
تصویر .12این تصویر نشان می د هد که یک قهرمان یک شیطان
را می کشد  ،یک نقاشی د راماتیک که موضوع آن د استان گریز و
فرار است .شیطان د ر اینجا با لباسی زنانه ظاهر شد ه است ،طبیعت
د رند ه او با موهای پیچید ه ،چشم های برافروخته ،بینی استخوانی و
گوش ها بیشتر خود را نشان می د هد  .قهرمان این د استان زمرد شاه
است که شیطان را از پای د ر می آورد و هفت تماشگر غیرمسلح
پراکند ه د ر صحنه این منظره را با تعجب تماشا می کنند  .این تصویر

تصویر  .9ظاهرشد ن شخصیت خیالی با چهره و لباس مبد ل یک زن جوان و زیبا د ر
بین جنگلها .منب ِعتصویر ویکتوریا و آلبرت)V& A Museum( :
شماره موزهIS. 1512-1883 :

تصویر  .10دستگیری عمر توسط ملک ایرج و محصورکردن وی د ر مکانی
بر روی ستون بلند محصور منبع)Seyller: 296(   :

تصوریر .11رگیری زمرد شاه و ملک ایرج .منب ِع تصویر بریتانیا (�Biritish mu
 .)seumشماره موزه1925,0929,0.2 :

حمزهنامه و شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان هند

تصویر  .12کشته شدن شیطان به دست یک قهرمان .منبع)Seyller: 119(   :

مطمئن ًا توسط ِکساواد اسا از هنرمند ان فعال د ر د ربار گورکانیان
طراحی شد ه است زیرا عالئم آثار او د ر همه جای این طرح وجود
د ارد بد یهی ترین چهره ،خود شیطان است ،طرحی که کاساوا برای
همه آنتاگونیست هایش استفاد ه می کند  .د ر بیشتر نقاشی های
گورکانیان آسمان د ر باالترین قسمت زمینه با رنگ آبی پوشید ه
از رنگ طالیی با اقتباس از نقاشی های اروپایی طراحی شد ه است،
د ر اینجا هنرمند از سنتی با ریشه  های نقاشی اسالمی بهره برد ه
است (.)Seyller, 2002: 118
نتیجه گیری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با توجه به آن چه د ر این پژوهش مطرح گرد ید  ،به خوبی
می توان عوامل مؤثر د ر شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان و
تأثیراتی که هنرمند ان ایرانی د ر این راه د اشته اند از یک سو ،عالقه
و تمایالت سالطین گورکانی از د یگر سو ،واقف گشت .همکاری
و احتمام ایشان با یکد یگر ،سبب خلق نسخه مصور عظیمی چون
حمزهنامه شد  .وجود برخی عناصر گیاهی ،جانوری و سماوی ،صحنه
های رئالیستی و یا بالعکس خیال پرد ازانه ای را خلق کرد ه است که با
شباهت بسیار به مکاتب نگارگری صفوی ترسیم شد ه اند  .با توجه
به یافته ها و نتیجه حاصل آمد ه ،ابتد ا به پرسش های مطرح شد ه د ر
این پژوهش پاسخ د اد ه می شود که راه گشای ابهامات د ر این زمینه
می  باشد  .د ر پاسخ به اولین پرسش ،باید گفت گورکانیان هند به
لحاظ ذوق و اشتیاق هنری ،میراث د ار اجد اد خود یعنی تیموریان
بود ند و تحت تأثیر مکاتب هنری ایشان قرار د اشتند  .همزمانی
گورکانیان با صفویان سبب شد تا با هنرمند انی چون بهزاد آشنایی
یابند و مکتب هنری بهزاد پیش از آنکه هنرمند ان ایرانی به هند
مهاجرت کنند د ر د ربار گورکانیان مورد اقبال قرار گیرد  .بد ین
ترتیب عالقه گورکانیان از یک سو و نبود بستر و فضای مناسب
برای هنر نگارگری د ر مقاطعی از د ربار صفوی از سوی د یگر
سبب شد تا هنرمند ان بسیاری به هند مهاجرت کنند  ،این مهاجرت
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عامل اصلی د ر شکل گیری مکتب نگارگری گورکانیان گرد ید و به
موجب آن معنا و مفهوم فضا د ر هنر نگارگری د ر نظر گورکانیان
تغییر کرد  .د ر پاسخ به د ومین پرسش ،باید اظهار نمود  ،این مکتب د ر
آغاز برگرفته از مکاتبی چون هرات و تبریز بود اما بعد ها شیوه ای
التقاطی متشکل از عناصر ایرانی ،هند ی و اروپایی رخ د اد  .د ر پاسخ
به سومین پرسش ،باید گفت آن چه که به عنوان مکتب نگارگری
گورکانیان یاد می شود تحت تأثیر از نگارگری ایرانی شکل گرفت.
هنرمند ان ایرانی د ر این مکتب هر قد می که برد اشته اند هیچ کد ام
بر مبنای اتفاق نبود ه است و با استفاد ه از شیوه رنگ ها از نگارگری
ایرانی بهره برد ه اند  .حمزهنامه به عنوان یکی از مهم ترین نسخه
های مصور سرآغازی د ر این مکتب است که از حیث هنری جایگاه
مهمی د ارد و نمونه عالی از پیوند هنر ایرانی و هنر هند ی است.
پسازآن نسخههای مصور بزرگ د یگری چون بابرنامه ،اکبرنامه،
و مرقعات بزرگی چون گلشن و گلستان شکل گرفتند که د ر جای
خود بسیار مهم و حائز اهمیتاند .
پی نوشت ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1شاهتهماسب د ر ابتد ا به هنر و هنرمند ان گرایش د اشت اما این شرایط حد ود
یک د هه د وام آورد و سپس د رهم) ریخت و منسوخ گرد ید  .د رباره شاهتهماسب و
نمونه ای از رفتارهای ضد ونقیضش نک :نوایی :1350،صفحات متعد د .
 .2با روی کارآمد ن شاهعباس اول ،مرحله جد ید ی د ر تاریخ صفویه آغاز شد ،
وی فرد ی هنرد وست بود و تأثیر این عالقه ،سبب شکلگیری زیباییهای شهر
اصفهان شد اما بازهم شاهد مهاجرت هنرمند ان د ر این د وره به هند هستیم .برای
توضیح بیشتر د رباره اوضاع اجتماعی ،فرهنگی  -هنری و سیاسی د وره شاهعباس
اول نک :اسکند ربیگ ترکمان381-358 /2    :1382  :؛ فلسفی-223/1 :1364 ،
.224
 .3سلطان حسین از ذوق هنری و اد بی برخورد ار بود و خط را نیکو مینوشت،
د ر توسعه نقاشی ،معماری ،خوشنویسی و موسیقی د ر اواخر قرن نهم هجری د ر
هرات نقش به سزایی د اشت این د وره را د وره متعلق به خوشنویسی نامید هاند
و مقام هنری و اد بی خود سلطان حسین نیز د ر منابع ستود ه شد ه است .نک:
عالی19 :1926:؛ روملو6 :1357 :
 .4لقب استاد بهزاد کمالالد ین است .وی ازجمله استاد انی بود که هیچگاه به
هند سفر نکرد اما سبک هنری او د ر میان گورکانیان مورد توجه قرار گرفت و
د ر د وره بابر سبک او نمونه کمال هنر بهشمار میآمد  .برای توضیح بیشتر نک:
قمی63 :1366،؛   (.)Bahari,1996: pp. 15-33, 35- 43
 .5سور قبیلهای از افغانها بود ند که برای مد ت کوتاهی د ر د هلی و آگرا
حکومت کرد ند  ،مؤسس این حکومت شیر شاه سوری بود  .نک :بد ائونی:1379،
301-249 / 1؛ هند و شاه استرآباد ی228 -221 / 1 :1874 ،
 .6میرسید علی فرزند میر مصور ،شاعر و نقاش بود و د ر شاعری «جد ایی» تخلص
میکرد  ،د ر جوانی ابتد ا سرپرست کتابخانه شاهتهماسب د ر تبریز ،و سرپرست
نقاشخانه سلطنتی د ربار او بود  .میرسید علی و پد رش تحت تأثیر از شیوه هنری
بهزاد کار خود را انجام مید اد ند    (کریم زاد ه تبریزی.)1312،1313/3 :1363،
 .7عبد الصمد شیرازی ابتد ا د ر مکتب هنراند وزی ،زیر نظر استاد ان شیراز بود ،
و بعد د ر تبریز تربیت شد و به جمع هنرمند ان تبریزی پیوست .د ر فن تصویرگری
د ر زمان خود شهرت بسیار د اشت و از همایون لقب «شیرینقلم» را د ریافت کرد ،
زیرا خط را خوب مینوشت   (جهانگیر.)10 :1359،
 .8مکتب هرات د ر د وره شاهرخ تیموری شکل گرفت که د ر رأس آن
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کمال الد ین بهزاد قرار د ارد  .د رباره این مکتب نک :آژند  :1387 ،صفحات متعد د
 .9استانلی کالرک د ر کتاب خود این مکتب نو پا را تحت عنوان مکتب
همایون معرفی میکند  .که سیر تکاملی آن خیلی سریع با شروع حمزهنامه اتفاق
میافتد  .برای توضیح بیشتر د راینباره نک ،Clark: 1921 :صفحات متعد د
 .10معاد ل  68/1×50/8سانتی متر
 .11تشعیر اصطالح و روشی د ر تذهیب و نقاشی ایرانی است و د ر آرایش کتاب
یا قطعات خط و مینیاتور و مرقعات استفاد ه میشود  .د ر تشعیرسازی ،حاشیه
صفحهها را با نقشمایههایی از حیوان ،مرغ ،گل و گیاه میآرایند  .برای توضیح
بیشتر نک :پاکباز165 :1386 ،
 .12واحد پول است ،برگه ای از هر فلزی و ورق طال و ورق نقره و پول رایج
و قسمتی از سکه .نک :لغت نامه د هخد ا ذیل واژه
13. Shravana
14. Banavari
15. Dasavanta
16. Seyller
17. Nuruddahr
18. Bsavana
19. Kesava Dasa

 .20این واژه برگرفته از واژه یونانی    Antagonistesبه معنی رقیب،
شخضیتی د ر نمایش است که بیش از همه می خواهد قهرمان را از رسید ن
به اهد اف و آروزهایش باز د ارد  ،شخصیت مقابل شخصیت اصلی د استان.
نک :فرهنک بزرگ سخن ذیل واژه.

فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آژند  ،یعقوب   ( ،)1367مکتب نگارگری تبریز و قزوین -مشهد  ،تهران،
فرهنگستان هنر.
آژند  ،یعقوب    ( ،)1387مکتب نگارگری هرات ،تهران ،فرهنگستان هنر.
احمد  ،عزیز   ( ،)1366تاریخ تفکر اسالمی د ر هند  ،ترجمه :نقی
لطفی -محمد جعفر یاحقی ،تهران ،با همکاری علمی و فرهنگی و کیهان.
اسکند ربیگ ترکمان   ( ،)1382تاریخ عالمآرای عباسی ،چاپ :ایرج افشار،
تهران ،امیرکبیر.
اسون د یماند  ،موریس   ( ،)1383راهنمای صنایع اسالمی ،ترجمه عبد اهلل فریار،
تهران ،علمی و فرهنگی.
امید ساالر ،محمود    (« ،)1389حمزهنامه» ،د انشنامه جهان اسالم ،جلد ،14
تهران.
امیری ،کیومرث   ( ،)1374زبان و اد ب فارسی د ر هند ،تهران ،شورای گسترش
زبان و اد بیات فارسی ،نخستین مجمع بینالمللی استاد ان زبان فارسی.
انوری ،حسن   ( ،)1386فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،سخن.
بد ائونی ،عبد القاد ر بن ملوک شاه   ( ،)1379منتخب التواریخ ،تصحیح :مولوی
احمد علی صاحب  -توفیق ه .سبحانی،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
برند  ،باربارا   ( ،)1383هنر اسالمی ،ترجمه :مهناز شایسته فر ،تهران ،مؤسسه
مطالعات هنر اسالمی.
بینیون ،لورنس -ج.و.س ،ویلکنسیون ،بازیل ،گری   ( ،)1378سیر تاریخ نقاشی
ایرانی ،ترجمه :محمد ایرانمنش ،تهران ،امیرکبیر.
پارسانسب ،محمد    (« ،)1388بن مایه :تعاریف ،گونه ها ،کارکرد ها و»...
فصلنامه نقد اد بی ،مرکز تحقیقات زبان و اد بیات فارسی د انشگاه تربیت مد رس،
شماره .5
پاکباز ،رویین   ( ،)1386د ائرهالمعارف تاریخ هنر ،تهران ،فرهنگ معاصر
پرایس ،کریستین   ( ،)1356تاریخ هنر اسالمی ،ترجمه :مسعود رجب نیا ،تهران،
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
جواهر لعل نهرو   ( ،)1355نگاهی به تاریخ جهان ،ترجمه :محمود تفضلی،

تهران ،امیرکبیر.
جهانگیر ،نورالد ین محمد    ( ،)1359توزک جهانگیری    (جهانگیرنامه) ،مصحح:
محمد هاشم ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
حسنی ،عبد الحی بن فخرالد ین   ( ،)1410نزهه الخواطر و بهجه المسامع و
النواظر ،هند  ،د ائرهالمعارف العثمانیه.
حسینی ،مهد ی   (« ،)1384حمزه نامه» ،خیال شرقی ،کتاب اول ،تهران.
خواند میر ،غیاثالد ین بن همامالد ین   ( ،)1372مآثرالملوک ،چاپ :میر هاشم
محد ث ،تهران ،رسا.
د هخد ا ،علی اکبر   ( ،)1377لغت نامه د هخد ا ،تهران ،د انشگاه تهران.
راجرز ،ماکولم جنینگز   (ام .جی)   ( ،)1352عصر نگارگری مکتب مغول،
ترجمه :جمیله هاشم زاد ه ،تهران ،د ولتمند.
رستگار فسایی ،منصور   ( ،)1379اژد ها د ر اساطیر ایران ،تهران ،توس.
روملو ،حسن بیگ   ( ،)1357احسن التواریخ ،چاپ :عبد الحسین نوایی ،تهران،
بابک.
شعار ،جعفر   ( ،)1347قصه حمزه ،تهران ،د انشگاه تهران.
شیمل ،آنه ماری   ( ،)1383د ر قلمرو خانان مغول ،ترجمه  فرامرز نجد سمیعی،
تهران ،امیرکبیر.
عالی ،مصطفی   ( ،)1926مناقب هنروران ،استانبول ،عامره.
عکاشه ،ثروت   ( ،)1995التصویر المغولی االسالمی فی الهند  ،مصر ،الهیئه
المصریه العامه للکتاب.
عالمی ،الوالفضل   ( ،)1887اکبرنامه ،تصحیح :مولوی آقا احمد علی ،کلکته،
مظهر العجائب المعروف به ارد وگائید پریس.
غروی ،مهد ی   (« ،)1348حمزهنامه :بزرگترین کتاب مصور فارسی» ،مجله
هنر و مرد م ،شماره  ،85تهران.
غروی ،مهد ی   (« ،)1376حمزهنامه نهاد آغازین د ر روابط هنری ایران و شبه
قاره» ،تحقیقات کتابد اری و اطالع رسانی د انشگاهی ،شماره  26و 27
غالمحسین زاد ه     ،غالمحسین   ،ذوالفقاری   ،حسن     و    فرخی     ،فاطمه       (،)1389
«ساختارشناسی بنمایههای حمزهنامه» ،نقد اد بی ،شمارههای  11و .12
فلسفی ،نصراهلل   ( ،)1364زند گانی شاهعباس اول ،تهران ،علمی.
قمی ،قاضی احمد بن شرفالد ین حسین   ( ،)1366گلستان هنر ،چاپ :احمد
سهیلی خوانساری ،تهران ،منوچهری.
کرایون ،روی سی   ( ،)1388تاریخ مختصر هنر هند  ،ترجمه فرزان سجود ی و
کاوه سجود ی ،تهران ،فرهنگستان هنر.
کریمزاد ه تبریزی ،محمد علی   ( ،)1363احوال و آثار نقاشان قد یم ایران و برخی
از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی ،تهران ،مستوفی.
کری ولش ،استوارت   ( ،)1373مینیاتورهای مکتب ایران و هند  ،ترجمه زهرا
احمد ی و محمد رضا نصیری ،تهران ،فرهنگسرا.
گری ،بازیل   ( ،)1384نگارگری ایران ،ترجمه عربعلی شروه ،تهران ،د نیای نو.
گلچین معانی ،احمد    ( ،)1369کاروان هند    (د ر احوال و آثار شاعران عصر
صفوی که به هند وستان رفتهاند ) ،مشهد  ،آستان قد س رضوی.
نوایی  ،عبد الحسین  (  ،)1350شاهطهماسب  صفوی -مجموعه  اسناد   و مکاتبات
تاریخی همراه با یاد د اشتهای تفصیلی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
هند رسمن ،جوزف   ( ،)1357اساطیر باستانی و انسان امروز ،انسان و
سمبولهایش ،ترجمة ابوطالب صارمی ،تهران ،امیرکبیر
هند و شاه استرآباد ی ،محمد قاسم   ( ،)1874تاریخ فرشته ،بمبئی.
یاحقی ،محمد جعفر   ( ،)1375فرهنگ اساطیر و اشارات د استانی ،تهران،
سروش.
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The purpose of writing this article is to study the Mugals school of painting with the formation of the work
of Hamza-namah, in the creation of which Iranian artists had an important role. In this research, we seek to:
What are the effective factors in the formation of the
Mugals school of painting? The structure of this school
of art is derived from which schools? What effect has
Iranian painting had on this school? As a finding of
this research, it can be stated that the presence of Iranian artists in the second period of Homayoun Mughl’s
reign(962-963AH/1553-1554AD) in India caused the
influence of Iranian art on Indian art and the core of
Mugals school of painting emerged in which subsequently the attitude And there are significant approaches that need to be explored and pondered. Moghal’s
coincidence with the Safavids led to babur to become
acquainted with artists such as Behzad, and the Behzad
Art School was welcomed at the Moghal court before
Iranian artists immigrated to India It should be noted
at first, this school was derived from schools such as
Herat and Tabriz, but later an eclectic method consisting of Iranian, Indian and European elements emerged,
Which later influenced Indian and Iranian painting. But
what is known as the Mughal School of Painting was
influenced by Iranian painting and schools of painting
were established in the Indian states. The presence of
these artists, their cooperation and efforts with the Mughal court, created a huge illustrated version such as
Hamza-nama and this great work can be considered the
beginning of the formation of this school and known
as one of the best examples of painting in the Moghal
school and the Islamic book designing of India. The existence of some plant, animal and celestial elements has
created realistic or, conversely, imaginative scenes that
have been very similarly depicted in Safavid schools
of painting. One of the important features of Hamzanama paintings is the abundance of characters in each
scene, the painter of which, unlike the usual paintings
*

of the era, completely defines the different moods of
the characters. Iranian artists have taken every step in
this school None of this was based on coincide and they
have used Iranian painting using the method of colors.
The story of Hamza-nama is one of the prolific Iranian
folk epics in the biography of Amir Hamza, the Prophet’s (pbuh) uncle and his battles, and a mythological
description and legend of his heroism and bravery in
the face of infidelity, evil and sin, which was admired
by the Moghal kings. Various sources have numbered
one thousand two hundred and two thousand and four
hundred of these paintings, of which one hundred
fifty two are left, which were curated by Mir seyyd
Ali-e Tabrizi(D.975AH/ 1566AD) and Abdul samad
Shirazi(969AH,1560AD). After Hamza-nama, other
large illustrated versions such as Babar-nama, Akbarnama and large Albumes such as Golshan and Golestan
were formed, which are very important in their place.
Finally, as a result, it should be said that the interests
and desires of the Mugals sultans on the other hand,
and the lack of a suitable bed and space for painting
in parts of the Safavid court on the other hand caused
many artists to migrate to the Mugals court. This migration became the main factor in the formation of the
Mugals school of painting, and according to that, the
meaning and concept of space in the art of painting
changed according to the Mugals.The method of this
research is descriptive-analytical and with a historical
approach, it seeks to re-read the important factor in
creating the Gurkanian school of painting and the first
valuable work in it. Scientific data has been collected
in a library style among historical and artistic works in
Islamic civilization.
Keywords
Mughals of India, Iranian Artists, Painting School,
Hamza-Nama
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