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  يشاه عادل يمرقع گلشن و دو نقاش: جهانگير يآلبوم هنر  ٣٧

  :ريجهانگ يآلبوم هنر
  يشاه عادل يمرقع گلشن و دو نقاش

  ♦ر احمدياستاد نذ
  ∗خان محمد صادق جونپوري: هترجم

ان بزرگ هنر بود و يمندان و حام از عالقه) ه ۱۰۳۷-۱۰۱۴/م ۱۶۲۷-۱۶۰۵( ريجهانگ
 يغ ويدر يت بياز حما يهمگ کهآوردند  يرو يدربار و ي بهاريهنرمندان و نقاشان بس

کرد و  يشده را گردآور يکار بيتذه يفارس يخط يها نسخه يو. شدندبرخوردار 
 يها تمام نسخه يرو يو. ب داديترت يو خطاط يمختلف نقاش يها از نمونه يآلبوم
ت آن نسخه يدر مورد اهم يشد، مطالب يآورده م يو يکتابخانه شخص به که يخط
  .هنر بود خبرهوي خود از نقادان  .١نوشت يم

گ، گوردهن، آننت، يشانداس، فرخ بيان دوره اکبر مانند ابوالحسن، باز نقاش ياريبس
ي ر عالقه خاصيجهانگ. ر ادامه دادنديکار خود در دربار جهانگ  به …منوهر و

از پدر  ينه نقاشيدر زم يده بود که وين عقيابوالحسن فرزند آقا رضا داشت و بر ا  به
سرورق کتاب  ير را برايجهانگ ير تاجگذاريتصو يو. دارد يشتريخود مهارت ب

                                                   
 .گر ، عليگر دانشگاه اسالميه علی ،نذير احمد، رئيس اسبق بخش فارسيروانشاد پروفسور  ♦

  .دانشجوي دکتري، دانشگاه دهلي، دهلي   ∗
کاري شده  يبههاي خطي تذ نويسي محدود به نسخه اين نکته حايز اهميت است که اين توضيح  .١

من . نوشت ي ميشد توضيحات بر روي تمامي نسخ خطي که به کتابخانه وي آورده ميوي نبود بلکه 
دو . ام هاي مختلف جهان ديده خود حدود صد نسخه خطي با توضيحات جهانگير را در کتابخانه

  .گر موجود است وي در کتابخانه موالنا آزاد دانشگاه علي ةنسخه خطي کتابخان
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  ٣٨  قند پارسي

لقب نادرالزمان مفتخر   به را ين خدمت ويپاس ا به کرد و پادشاه يرنامه نقاشيجهانگ
  :سدينو يگر از نقاشان آن زمان، ميد يکير در مورد استاد منصور، يجهانگ. کرد

  .١“نادرالعصر است  به ن معاصران خود ممتاز و ملقبيدر ب ينه نقاشيدر زم يو”
را همراه  يو ۱۰۲۷/۱۶۱۷عالقه داشت و در سال  يليز خينداس نشايب  به ريجهانگ

ر از يجهانگ. ر بکشديتصو  به گر رايران فرستاد تا چهره شاه و افراد سرشناس ديا  ي بهئتيه
ر از يز در دربار جهانگيگ نيفرخ ب. ه کرديهد يو  ي بهليبود و ف يراض يليخ يجه کار وينت

 .٢اهدا شد يو  ي بهليف ۱۰۳۷/۱۶۲۷ه رمضان سال ما ۲۲برخوردار بود و در  ييمقام باال
ن منظور هنرمندان يا يداشت و برا يه آلبوم هنريته  ي بهر عالقه خاصيجهانگ
و  ياتور، خطاطينيم ير چهره، نقاشيشامل تصو ييها کار گرفت تا آلبوم  به را يا برجسته
بود که  يو ير، آلبوم شخصين آلبوم جهانگيباتريز. شوند يطراح يگر هنريانواع د

تااکنون حدود . بود يالديم ۱۷در قرن  ينده هنر گورکانيمرقع گلشن نام داشت و نما
تهران قرار  يبرگ از آن در موزه باستان ۸۸. ن آلبوم کشف شده استيبرگ از ا ۱۲۰
 شهر پراگ به ۱۹۵۶کرد و در سال  يداريران خريا يبرگ آن را کتابخانه شاه ۸. دارد

توسط . م ۱۸۶۱در سال  ياز آلبوم اصل يگريقسمت د. ادقرض د) يکشور چکسلواک(
 ين نگهداريبرگ آن در کتابخانه برل ۲۵اروپا برده شد که  به رانير روس در ايسف
برن، ( .و چاپ شده است ياز آنها توسط کوهنال و گوتز بازساز يشود و تعداد يم

لندن، . (شده استز آورده يسنده نين نوياثر هم يهند يها يو در کتاب نقاش.) م ۱۹۲۴
و يگر مانند مجموعه مارتيد يياروپا يها ن آلبوم در مجموعهيگر ايد يها برگ.) م۱۹۲۶

هند آورده  يها يشده از آن در کتاب نقاش يبازساز يقرار دارند که دو نقاش) سيپار(
موجود ) يچکسلواک( ک در شهر پراگين آلبوم در موزه ناپارستيدو برگ ا. شده است

کرده  يمکتب مغول بازساز يهند ياتورهاينياجک آنها را در کتاب ماست و لوبر ه
  )۱۹۶۰لندن، ( .است

                                                   
  .۱۱۷و  ۱۱۶ص  ,۲ج  ،توزک  .١
  .۱۵۹ص  ،۶، ج همان  .٢
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  يشاه عادل يمرقع گلشن و دو نقاش: جهانگير يآلبوم هنر  ٣٩

 .م  ۱۰۱۷/۱۶۰۸ يها ن سالير است، بيخط جهانگ  به آن که يبه روين آلبوم طبق کتيا
  :١خ دارديتار يبه داراين آلبوم چند کتيا. کامل شده است. م ۱۰۲۷/۱۶۱۷

  ۱۰۱۷رم خ ييصورت راجه سورج سنگ طغا ٢عمل بشنداس
  .۱۰۱۸داس ختم شد سنه  يولد بهوان ير شاهيزادان گووردهن جهانگ ن خانهيعمل کمتر

ر آمده يشود در اجم يخان م ه بختر خان کالونت که داماد عادليشب ۱۰۲۳سنه 
  .مالزمت نمود

صورت تمام  ير پادشاه غازين محمد جهانگينورالد يدر کتابخانه حضرت ظل اله
  )ال جلوسس ۱۲ يعني( افت سنه حدي

  جلوس ۱۳رقم منوهر سنه  …ه خان خانانيشب
جلوس مطابق سنه  ۱۳ت کچ رقم گووردهن سنه يندار واليزم ٣ه راو بهارهيشب
بهاره  ير بن اکبر پادشاه غازين جهانگيمالزمت حرره نورالد به در بلدة احمدآباد ۱۰۲۷

  .امده استيار نين دياک از حکام يچيدن هيد  به نداران معتبر صوبه گجراتست ويمذکور از زم
 يموجود است ول يمتعدد يها يو نقاش ياتور، خطاطينيآثار م ،ين آلبوم هنريدر ا
شاه دوم، حاکم  م عادليابراه به متعلق يکير ين مقاله فقط درباره دو تصويمن در ا

نام بختر   ي بهان وياز دربار يکير يتصو يگرير، و ديجاپور و معاصر اکبر و جهانگيب
  .دهم يم يحاتيت توضخان کالون

ر در ين تصويا. دهم يم يحاتير بخترخان کالونت توضيدر ابتدا من در مورد تصو
از  ير فقط قسمتين تصويا. ن محفوظ استيبرل ير در کتابخانه دولتيجهانگ يآلبوم هنر

                                                   
  ۱۰و  ۹، ص )انگليسي( هاي هند نقاشي  .١
راجه سورج سنگ ) فروردين( در بيست و پنجم :چنين نوشته شده است ۶۸ر کتاب توزک صفحه د  .٢

. ق ۱۰۱۶ذي الحجه سال  ۲۷وي به احتمال زياد در تاريخ ". طغايي فرزند خرم آمده مالزمت نمود
براي . کشيده شده است ۱۰۱۷اين نقاشي در اوايل سال . به دربار آمد و براي مدتي آن جا بود

و  ۲۹۱ ،۱۵۳ ،۱۴۱و ۱۴۰صفحات (مه انگليسي توزک جبيشتر در مورد سورج سينگ به تر اطالعات
  .مراجعه کنيد) ۲۹۳

هجري  ۱۰۲۷تيرماه سال  ۲۴جهانگير ورود راو به دربار خود را در سيزدهمين سال جلوس در   .٣
 بوس دريافت، در ملک روز يکشنبه بيست و چهارم راي بهاره آستان: چنين توضيح داده است

  الخ. گويند بدين هيچ يک از سالطين گجرات نيامده گجرات کالنتر ازين زمينداري نيست مي
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  ٤٠  قند پارسي

عبداهللا خان، خضر، بخترخان  يها يب از آلبوم شامل نقاش ۴برگ . کند يصفحه را پر م
ز هستند ينوک ت يها و برگ يکار ه با گليحاش يها دارا ين نقاشيا. استو عبدالوهاب 
 .اند ده شدهيکه با طال کش
نمونه خط در پس : ر استيالف شامل موارد ز ۴برگ  يعنيگر برگ يقسمت د

منظره مطال و اشکال پراکنده الهام گرفته شده از  يه گلدار نقاشيو حاش يينه طاليزم
  .و رنگ روشن ه مطاليبا سا ييطرز اروپا

ده يب د ۴برگ  ير بختر خان روير آنها همراه با تصويگر که تصويسه نفر د
  :شود عبارتند از يم
ر و يروز جهان باشد که در زمان جهانگيد همان عبداهللا فيشا ١عبداهللا خان  .۱

در شهر  ۱۰۵۴/۱۶۴۴را در دست داشته است و در سال  يشاهجهان مناصب مهم
 .آباد درگذشته است اهللا

ل يدل به ۱۰۳۰/۱۶۲۰در سال  يو. پزشک اکبر است يم عليفرزند حک ٢عبدالوهاب .۲
 .بعدها دوباره ابقا شد يشد ول معزولاز سمت خود  يک اخاذيشرکت در 

ر يبا جهانگ ياحمد مدت يش و برادر ويحاکم معزول خاند: ٣يشيخضر خان خاند .۳
در سال . خضر داده شد به هيمبلغ دوهزار روپ ۱۰۲۹/۱۶۱۹در سال . بودند
پادشاه در گوکوال، هر دو برادر منتظر پادشاه بودند و  متدر زمان اقا ۱۰۳۰/۱۶۲۰

آنها داده شد و در آخر حقوق   به آگرا يکيدر نزد ييروستا يبعد از مدت کوتاه
 .آنها در نظر گرفته شد يهزار ساالنه برا يمبلغ س  ي بهبازنشستگ

افته ينت يدست نوشتة پادشاه زر بخترخان با يز تصوير مذکور و نيهر سه تصو
  :ن نوشته شده استين چنييپا  به ر از بااليدر سمت راست تصو )بدون ذکر نام( .است
ر آمده يشود در اجم يخان م ه بخترخان کالونت که داماد عادليشب ۱۰۲۳سنه ”

  .“مالزمت نمود

                                                   
  .۲۱-۲۱۹، ۲۱۳، ۱۵۵، ص ۱ج ) ترجمه انگليسي(  توزک. ک.ن  .١
  .۱۵۴و  ۱۵۲ ،۶۸ ص ۵همان، ج . ک. و درباره پدر وي ن ۱۵۷ص  ۲همان، ج   .٢
  .۲۱۱و  ۸۳،۱۹۶،۱۹۸، ص ۲همان، ج   .٣
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  يشاه عادل يمرقع گلشن و دو نقاش: جهانگير يآلبوم هنر  ٤١

 له، کالونت، عاديدار در کلمات شب ن نوشته آن است که حروف نقطهينکته جالب ا
نقطه حرف خ در کلمه بختر در . اند خان، شود و مالزمت نمود بدون نقطه نوشته شده

 .آورده شده است يب خاصيچ ترتير آن سه نقطه بدون هيآن نوشته نشده بلکه در ز يباال
  :خط خود پادشاه است  به ن نوشتهير ايل زيدال  ي بهامده ولياگرچه نام پادشاه در متن ن

در  يفراوان به ر است کهيجهانگ يها ه نوشتهيشب يليها خ يژگين ويبا ا يا نوشته .۱
ه نوشته توزک يشب يليز خير آن زمان موجود است و نيو تصاو يخط يها نسخه
 .نو است يهند در دهل يموجود در موزه مل يريجهانگ

ر بود و طبق گفته توزک، بختر خان يدر شهر اجم ۱۰۲۳/۱۶۱۴ر در سال يجهانگ .۲
 .د و منتظر شاه ماندير رسياجم به ۱۰۲۳کالونت در سال 

احتمال  به است و يمکتب گورکان يسبک نقاش يها يژگيو ير بخترخان دارايتصو
  .ده شده استيکش يدر دربار و ير توسط نقاش مشهوريدستور جهانگ  به اديز

توسط نقاشان  يدستور و به آمدند ير ميدربار جهانگ به که ييها تير شخصيتصو
 موجود مرقع گلشن يها ر در برگين گونه تصاوياز ا ياريبس. شد يده ميمشهور کش

خط   به شتريها که ب ين نقاشيا يها بهين است که کتينکته جالب توجه ا. خورند يچشم م  به
ر بختر خان، سوراج يتصاو. مطابقت دارد يريدر توزک جهانگ يباشد، با خط و يامپراطور م

ر يه تصاوير آخر، بقيجز تصو  به مر هستند ون اين ايگران مبيو د ٣مي، ج٢هاراي، راؤ ب١نگيس
نشان  يريسه آنها با صفحات توزک جهانگيخط امپراطور هستند که مقا  يي بهها نوشته يدارا
  .خ ثبت واقعات در توزک استيمنطبق با تار ين نقاشيخ ايدهد که تار يم

اقل در سه مورد در ونت که نامش حددرباره کال يدکن يو حت يمورخان عادلشاه
  .نديگو ينم يزيآمده است، چ ٥يخ دوره گورکانيو توار ٤توزک

                                                   
  ۴۱-۱۴۰اول، ص  و ترجمه انگليسي جلد ۶۸فارسي، ص  توزک، متن. ک.ن  .١
  ۴۱-۱۴۰، ترجمه انگليسي جلد دوم، ص ۳۷-۲۳۶همان، ص   .٢
  همان  .٣
، در همين ايام بختر خان کالونت به عادل خان نسبت تمام دارد چنانچه ۱۳۴متن فارسي، ص   .٤

  .الخ.برادرزاده خود را به عقد او در آورد
  ۴۳۸موزه بريتانيا، نسخه خطي شماره  وارث، بادشاه نامه،. ک.ن  .٥
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  ٤٢  قند پارسي

 سخن يونت که در کتب مذکور از ون مسئله واضح است که بختر خان کاليپس ا
 يو. ر موجود استيرش در آلبوم جهانگياست که تصو يان آمده، همان کسيم  به

م يه ابراهداشت ک يدان و خواننده بود و در خواندن آهنگ دهرپت چنان مهارت يقيموس
سلطان . م دهديتعل يشاگردانش خوانندگ  به فه خود قرار داده بود تايرا خل يشاه و عادل

 يازدواج و به ا خواهرزاده خود رايکه برادرزاده  ييبود تا جا يراض يليخ ياز کار و
  .دانان در آن زمان است يقيموس يت اجتماعيانگر موقعين امر بيدرآورد که ا
دربار   به بار دوم يم عادلشاه او را برايز بود و ابراهين ياستمدار موفقيبختر س

شاه، در  م عادليا خواهرزاده ابراهيدرمورد ازدواج بختر با برادرزاده . ر فرستاديجهانگ
  .ذکر شده است يمحمد وارث مطالب ١بادشاه نامه

در دوازدهم  يو. ر بسر بردير در شهر اجميبختر خان چهار ماه در دربار جهانگ
  .افتيجاپور يب  به اجازه بازگشت.) م ۱۶۱۵( يهجر ۱۰۲۴االول سال  عيرب/بهشتيارد

با  يا م عادلشاه روابط دوستانهيد که ابراهيآ ين برميچن يرياز عبارت توزک جهانگ
 دست بخترخان او را  به غاميق ارسال پيکرد از طر يم يدربار مغول نداشت و او سع

ل شده بود و يتبد يمجرباستمدار يس  به اندر آن زمان بخترخ. طرف خود جذب کند  به
در آن زمان . دربار مغول فرستاد  به ريد کبيگر او را همراه با سيم عادلشاه بار ديابراه

ي ر تا حدوديد کبين انجو و سين حسيالد کوشش جمال  به روابط عادلشاه و دربار مغول
ر در يد کبيسبختر خان و  يعنياد شده يپلمات يدو د. برگشته بود يحالت عاد  به

 ۱۰۲۴خ چهارم ماه مهر سال يهرحال آنها در تار  به .ر ماندندياحمدآباد منتظر جهانگ
  . جاپور بازگردنديب  به افتند تاياجازه  ۱۶۱۵/يهجر

ر را ياز جهانگ يريخواست تصو يم عادلشاه مين است که ابراهينکته جالب توجه ا
از نقاشان برجسته دربار  يکياز خود را که توسط  يريز تصوين يداشته باشد و و

ر شده يتحر يک رباعيآن  يم عادلشاه ارسال کرد که رويابراه يده شده بود، برايکش
  .کتابت شده بود يطور حتم توسط خود و  به د سروده خود امپراطور ويبود که شا

                                                   
  ۴۳۸موزه بريتانيا، نسخه خطي، ص   .١
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  يشاه عادل يمرقع گلشن و دو نقاش: جهانگير يآلبوم هنر  ٤٣

م ير ابراهياز آلبوم خود را با تصو يا خواست صفحه ينوبه خود م به زير نيجهانگ
ه کرده بود، يم عادلشاه هديابراه  به ريکه جهانگ يرياگرچه تصو. ت بخشدنيعادلشاه ز

ز گفته شد، ير، چنانچه قبالً نيم عادلشاه در آلبوم جهانگير ابراهيتصو يگم شده است ول
 يهند ياتورهاينيافت شده است و لوبر هاجک آن را در کتاب ميراً در موزه پراگ ياخ

ران يت توسط بنده در مجله ايو در نها کرده است يبازساز) ۱۹۶۰( مکتب مغول
  .چاپ شد يتيسوسا
  :ر قرار دارديتصو يبه اول در قسمت بااليکت. به استيدو کت ير داراين تصويا
دکن  يقيجاپور که در علم موسيطرفدار ب يم عادلخان دکنيه ابراهياکبر شب اهللا”

  .“داند يخود را سرآمد اهل آن فن م
  :م در دو بخش نوشته شده استيک خط مستقير در ين تصوييبه دوم در قسمت پايکت
ن ين محمد حسي، بنده کمتر۱۰۱۹سنه جلوس مبارک  يگ فيو عمل فرخ ب”
  .١“ر نموديتحر ير شاهين قلم جهانگيزر
  :سدينو ين مير چنين تصويدرباره ا ٢هاجک يآقا
از ر ين تصوين که اياول ا. برخودار است يا ژهيت ويل از اهميدو دل  به رين تصويا
ن يد و دوم ايآ يآن بر م يبه رويجاپور است، چنانچه از کتير هم عصر سلطان بيتصاو

از  ياند و برخ ده شدهيکش ۱۸ل قرن يو اوا ۱۷ن منطقه در اواخر قرن ير ايکه اکثر تصاو
  .ندارند يا بهيچ کتيآنها ه
فرخ  يم عادلشاه روبرويابراه يعنيداند  يعصر م ر را همين تصويهاجک ا يآقا

سال  ليو .ده استيکش ه۱۰۱۹جاپور در سال ير او را در بيتصو يگ نشسته و ويب
ر در روز شنبه هشتم يجهانگ. ر اطالق شده استين سال جلوس جهانگيپنجم به ۱۰۱۹
ن سال جلوس از روز يد و پنجميحکومت رس  به ۱۰۱۴/۱۶۰۵سال  يالثان يجماد

 ۱۰۲۰/۱۶۱۱ز پنجم محرم آغاز و رو ۱۰۱۸/۱۶۰۹الحجه  يست و چهارم ذيشنبه ب کي

                                                   
محمد حسين الخ آغاز . شود از بخش دوم که با بنده کمترين هجري ختم مي ۱۰۱۹بخش اول که به   .١

  .شود، با يک گل روي يک شاخه کوچک جدا شده است مي
  ۷۳-۷۱ص  ،)انگليسي( ميناتورهاي هندي مکتب مغول  .٢
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  ٤٤  قند پارسي

پنج . يعني پنجمين سال جلوس جهانگير در سه سال واقع شده است .افته استيخاتمه 
روز در  ۵هجري و  ۱۶۱۰.۱۰۱۹روز در سال  ۳۵۶هجري،  ۱۶۰۹/۱۰۱۸روز در سال 

اين صورت اين تاريخ با تاريخ روي کتيبه که در آن   هجري و به ۱۶۱۱/۱۰۲۰سال 
پس تاريخ . هجري برابر دانسته شده، مطابقت دارد ۱۰۱۹ريخ پنجمين سال جلوس با تا

  .شاه دور جهانگير اطالق شده است و نه ابراهيم عادل  مذکور در کتيبه به
نکته ديگر اين که کاتب محمد حسين خود را جهانگير شاهي خوانده است و وي 

دانيم که  شاه و ما مي پنجمين سال جلوس جهانگير اشاره کند و نه ابراهيم عادل بايد به
  .در آگره بوده است ۱۰۱۹/۱۶۱۰دربار جهانگير وابسته بوده است و در سال   محمد حسين به
طور حتم در  به رير آن است که تصوين تصويدن امعاصر بو ين که معنايخالصه ا

در شمال هند و در سال  ييجاپور بلکه در جاينه در ب يده شده وليات عادلشاه کشيح
۱۰۱۹/۱۶۱۰.  
جاپور ير در بين تصوين نظر هاجک که ايات، با اياسکلتن با اختالف در جزئ يآقا

 خطاب ۱۰۶۱سال مورخه دوم آگوست   در نامه يو. ده شده است، موافق استيکش
  :سدينو ين ميمن چن  به

ن و يدرباره فرخ حس ياتيا رد نظريک يل شما درباره تشکيشتر داليمن با ب”
گ يوجود دارد که فرخ ب ياديکنم که احتمال ز يد ميتاک يول. موافقم يظهور

ط اقامت او ين سفر و شرايل ايجاپور کار کرده باشد اگرچه دليدر ب يمدت يبرا
دست آمده که   ي بهشترياکنون شواهد ب. ستيما واضح نجاپور بر يدر ب
من . کند يجاپور مرتبط ميژه بيو  به دکن و  به ن نقاش رايمشهور ا يها ينقاش

شاهد توانيد  میشما  ينجا نقل کنم ولين شواهد را در ايا يتوانم تمام ياالن نم
 اثر) ۱۹۶۰لندن، ( مکتب مغول يهند ياتورهاينيرا در کتاب م يمهم يليخ

  .دينيبب يان ويو دربار يم عادلشاه ثانير ابراهيک تصويلوبر هاجک در قالب 
 .قه  ۱۰۱۹خ يم که تاريرا بپذيراسکلتن  ين نظر آقايم ايتوان يمشکل م به ما

کند  ياشاره م ينقاش ين رويمحمد حس يسيبه نويخ کتيتار به )ق اشتباه استه  ۱۰۱۰(
ر نسبت داده است يتصو به )خيل جلوس و تارسا(کاتب خود آنها را . يخ نقاشيو نه تار

. ياند و نه با اسم و  گ ظاهر شدهين خاطر آنها همراه با نام هنرمند فرخ بيهم  به و
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  يشاه عادل يمرقع گلشن و دو نقاش: جهانگير يآلبوم هنر  ٤٥

است چرا که فقط چهار ماه قبل  يدر دربار مغول حتم ۱۰۱۹گ در سال يحضور فرخ ب
ه يهزار روپ مبلغ دو  ي بها زهيجا ۱۰۱۸ست و دوم ماه رمضان سال يخ بيدر تار ياز آن و

  .افت کرده بودياز امپراطور در
شمول   به سندگان شمال هنديسبک نو به م عادلشاه،ين است که ابراهيگر اينکته د

 يآزاد پادشاهان دکن يم عادل خان خوانده شده است چرا که آنها قلمروير، ابراهيجهانگ
م که حاکم ينيب يل ما مين دليهم به .ندقبول نداشت يخيق تاريرا با وجود تضاد با حقا

شده  يجاپور معرفيعنوان طرفدار ب به جاپوريسلطان ب يجا  به رين تصويجاپور در ايب
ده شده يجاپور کشير در بين تصويه که اين نظريابطال ا يبرا ييتنها  به ن نکتهيا. است

از  يگرير ديتصو يطور حتم در شمال هند و از رو به رين تصويا. است ياست، کاف
نظر  به تر جوان يکم ير وين تصويده شده است چرا که در ايکش ياه ثانش م عادليابراه

  .ن باشديد چنينبا يکه در آن سال و يد در حاليآ يم
ه اسکلتن قابل قبول است که ين  نظريظاهراً ا: کند ين اظهار نظر ميهاجک چن يآقا

ت اس يهمان کس يت کرده و ويجاپور فعالين سال در دربار بيچند ين برايفرخ حس
  .اد شده استين يجاپور از او با عنوان نقاش فرخ حسيخ بيکه در توار
شماره  XXXVک کلچر مجلد ين موضوع را در مقاله خود در مجله اسالميمن ا

جاپور اشتباه يتن درباره بلاسک يام که نظر آقا و ثابت کرده  دوم مورد بحث قرار داده
 خود ياسکلتن در نامه بعد يقاآ. ت جداگانه هستندين دو هنرمند دو شخصياست و ا

ن نامه را يا يها از قسمت يمن برخ. ر داده استيين مورد تغيمن، نظر خود را در ا  به
  :کنم ينقل م
ک کلچر خواندم و با يگ در مجله اسالميمن امروز مقاله شما را درباره فرخ ب”
ن و موالنا فرخ يدانستن فرخ حس يکيشما موافق هستم و  يينها يريگ جهينت

  .“ن اشتباه استيحس
و  يچاپ يها نسخه يتمام. ميکن يم يها را بررس يريگ جهيها و نت افتهياکنون ما تمام 

باشد،  يکه دال بر محل تولد و يتيچ کنين هنرمند را بدون هينام ا يسه نثر ظهور يخط
چ کتاب ين کتاب آمده و در هيک بار در ايفقط  يکه نام و يياز آن جا. اند ذکر کرده
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چاند هر دو در  يذکر نشده است، پرواضح است که دکتر عبداهللا و دکتر موت يگريد
  .اند ن هنرمند است، اشتباه کردهيا يراز محل تولد احتماليکه شموضوع ن يمورد ا

ن يم که ما درباره محل تولد فرخ حسييم بگويتوان يم يدين شک و ترديبدون کمتر
من در مقاله خود درباره فرخ . نبوده است رازيش  به ناً متعلقيقي يم و ويدان ينم يزيچ

اشتباه دکتر  يريگ جهيک کلچر چاپ شده است، درباره نتين که در مجله اسالميحس
  .ام چاند بحث کرده يموت

. جلوه دهد يکيگ را ين و فرخ بيکرده است تا موالنا فرخ حس ياسکلتن سع يآقا
رواضح است ن امر پيا. استه نکرده يارا يا ل موجهيه خود دلين نظريا يبرا يو يول

دانست  يکياست،  يکيل که نام آنها ين دليا  به توان فقط يکسان را نميکه دو نفر با نام 
ن و يموالنا فرخ حس يکي ـ باهم فرق دارد ين که نام آنها اندکين دو هنرمند را با ايو ا
هنرمند  ينام خانوادگ يل که ظهورين دليو ا. دانست يکيتوان  ينم ـ  گيفرخ ب يگريد

او اعطا   به گ در دربار مغوليرا نقل کرده است و لفظ ب يدانست و نام کامل و يرا م
گ خوانده يدر دربار اکبر فرخ ب يب است که ويواقعاً عج. ستيشده است، قابل دفاع ن

  .شد يگ خوانده مير باز فرخ بين بود و در دربار جهانگيجاپور موالنا فرخ حسيشد، در ب يم
کند  يبه ادعا مين کتيا. کنم يان مير بين تصويبه ايدرباره کت يگريالب داکنون من مط

است که کتاب  يقتين امر حقيا. است يقياستاد برتر فن موس يشاه ثان م عادليکه ابراه
 يها يها و راگن در راگ يو يها ن کتاب شامل سرودهيا. کند يآن را ثابت م ينورس و

ن کتاب در نوع خود منفرد است چرا که در يا. است يهند يقيمختلف موجود در موس
شمال هند  يقيال و دروپد و دروپت را که در موسيشده است تا نظام خ ين کتاب سعآ
شاه در  م عادلير نقش ابراهيامپراطور جهانگ. دشوب يگر ترکيکديج هستند، با يرا

م يدروپت که ابراه يقيموس به شناخت و ساعتها يت ميرسم به را يهند يقيموس
  .کرد يشد، گوش م يشاه آن را نوشته بود و توسط بختر خان نواخته م ادلع

ن امر نشان دهنده يدر دست دارد و ا يتاريشاه گ م عادلير مورد بحث ابراهيدر تصو
خان  يموت نام به يمخصوص يقيآلت موس يو. است يقين ابزار موسيا  ي بهعالقه و

 من .اشاره شده استآن  به يربار وشاعران د يها ز نوشتهيداشت و در کتاب نورس و ن
  :کنم يچند نمونه اشاره م  به
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  يشاه عادل يمرقع گلشن و دو نقاش: جهانگير يآلبوم هنر  ٤٧

 يموت  به ري، در شعر زيشاه ثان م عادلياز شاعران دربار ابراه يکي، يسنجر کاش
  :اشاره کرده استچنين  خان

  موتي خـان  از آن به ١رواست کورنش و تسليم
ــن    ــه در دام ــانش گرفت ــون خلق ــاه چ ــه ش   ک

ــود    شــايد دري کــه دامــن شــاهش صــدف ب
ــدن     ــة مع ــر داي ــاندش از مه ــان فش ــه ج   ک

من . اند تار سرودهين گيا يبرا يرباع ۱۲۸و ملک، دو شاعر برجسته دربار،  يظهور
  :کنم يعنوان نمونه نقل م  به ن جاين دو شاعر را در اياز هر کدام از ا يک رباعيفقط 

  هــاي ناســوتي خــان گســترده ز نغمــه  ساز تـو ز نغمـه گشـت الهـوي خـان     
  شـد دسـت تــو لعـل و او مـوتي خــان      رين و بدخشان چو مخاطب گشـتند بح

از  يو. د گفته شوديز بايس، ني، خوشنويرين کشميدربارة محمد حس يا چند جمله
ن مورد ياو را چن ير بود و ابوالفضل استاديدوره اکبر و جهانگ يسياستادان خوشنو

  :ش قرار داده استيستا
س نامور ين قلم، خوشنويم عنبري عبدالرحاو را از مال ينهاوند يعبدالباق”

قرار  يو ير هنرمندير چنان تحت تاثيامپراطور جهانگ. داند يهرات، برتر م
 ۱۰۱۸/۹ماه رمضان سال  ۲۲خ ياز او، در تار يعنوان قدردان به گرفت که

  .ه دادياو هد ي بهلين سال جلوس خود، فيچهارم يعنيم  ۱۶۰۹دسامبر سال 
ست و ين ي، بهتر از ويرين کشميعد از مال محمد حسالحال در هندوستان ب

  .٢“افتيام مالزمت يان در اينما يها و انعام يکل يها تيرعا
. در دست ما موجود است يرين کشميمحمد حس يسينو چند نمونه از آثار خوش

از آنها در مقاله خود در  يتعداد  به الحق از شهر کلکته هند، پروفسور محمد محفوظ
مهم آن نسخه  يها از نمونه يکي. اشاره کرده است ۱۹۲۷و، کلکته سال يويمجله مسلم ر

                                                   
خواست موتي خان را از جايي به جاي ديگر  کند که زماني که شاه مي مل سيالکوتي نقل مي رستهوا  .١

کرد  گذاشتند و به دنبال آن پرجم شاهي و تعدادي شيپور حرکت مي منتقل کند، آن را روي تختي مي
  .کردند و اشرافي که همراه آن بودند، با خم شدن به آن اداي احترام مي

  ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، ايران۹۳۴دالباقي نهاوندي، ص مآثر رحيمي، عب  .٢
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  ٤٨  قند پارسي

هنرمندان معروف دربار اکبر  يها يکه در آن نقاشاست  يپر زرق و برق بهارستان جام
ن يا. موجود است …خون، بال چند، و الل، ن، مدهو، مکوند، باسوان،يهمچون مسک

امپراطور  ينانچه از امضاشاهجهان بوده است چ يدر مجموعه خصوص ينسخه مدت
  .برگ اول مشخص است يرو

چشم   ي بهک مجموعه فارسين هنرمند در يا يسينو از خوش يگريد يباينمونه ز
اتور ينين نسخه شامل دو ميا. پور شهر پتنا محفوظ است يخورد که در کتابخانه بانک يم
  .فرخ و شنکر است يعنيبا اثر دو نقاش دربار اکبر يز

 هجري ۱۰۱۰ن در سال يدست محمد حس به وان حسن کهيم دمه يک نسخه خطي
پور  يان اکبر، کتابت شده است در کتابخانه بانکي، از درباريد بخاريخ فريش يبرا

  .محفوظ است
 يدرباره دو نقاش يحات نسبتاً کاملير و توضيدربارة آلبوم جهانگ ين بود مطالبيا
 يک منتقد هنري يه ذوق پژوهشچ وجيه به ن مباحثيمن معترفم که ا. آن يشاه عادل

 ينقاش يتخصص يها ستم که وارد بحثين يبخشد چرا که من در حد ين نميرا تسک
ام و خوانندگان حدس  کرده يها را بررس ين نقاشيا يخيمن فقط جنبه تار. بشوم

وجود  به که توسط منتقدان ييها يخواهند زد که من تا چه اندازه در رفع سردرگرم
 و يخيرت تاريد کرد که بدون بصين نکته تاکيا  به ديبا. ام شدهآمده است، موفق 

م ير ابراهيد چنانچه دربارة تصويآ يدست م  به ج اشتباهي، اغلب نتايصرف دانش فن  به
ات و يمانند ادب ييها خ در رشتهيد گفت که نقش تاريان بايدر پا  .شاه مشاهده شد عادل
  .ار مهم استيز بسيهنر ن




