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در دوران مغول (9924-139ق9353-9591/م) ،بستر مناسبی جهت شکوفایی هنر در شبه
7
قاره فراهم شد .پادشاهان این سلسله از همان ابتدای تاسيس به فرهنگ و هنر ایرانی عالقه

داشتند و اظهار نظر بابر (132-139ق9530-9591/م) درباره بهزاد دليلی بر این مدعاست
( .)Babur, 1979: p. 291اما بیشک نقطه عطف این شکوفایی را می توان مهاجرت
همایون شاه (حکومت113-132 :ق9551-9539/م؛ در دو دوره) به ایران دانست .همایون،
فرزند و جانشين بابرشاه ،پس از شکست در برابر شيرشاه سوری (وفات195 :ق9591/م)،
از راه سيستان وارد ایران شد (عالمی )904 :9322 ،و در 159ق9544/م ،به دربار شاه
طهماسب (حکومت134-130 :ق9521-9594/م) رسيد .همایون شاه با استقبال گرم شاه
ایران مواجه شد و از او «در محل عالی (که در مدت مدید به تذهيب آن نقاشان باریک بين
در بدائع صنعت نقاشی ید بيضا نموده بودند)» پذیرایی گرمی به عمل آمد (عالمی:9322 ،
 .)991شاه طهماسب که در ابتدای سلطنت به نقاشی عالقمند بود و از هنرمندان حمایت
میکرد (بوداق منشی50 :9111 ،؛ نيز :اسکندر بيگ ،)923 ،924 :9339 ،در اواخر سلطنت از
هنرمندان روی گردان شد (قمی .)11 ،33 :9311 ،سفر همایون شاه به ایران مقارن با کم-
توجهی شاه طهماسب به هنر و هنرمندان بود .از این رو همایون شاه توانست در زمان
بازگشت از ایران ،به راحتی رخصت برخی هنرمندان ایرانی از جمله ميرسيدعلی و خواجه
عبدالصمد شيرین قلم را از شاه طهماسب گرفته و آنها را همراه با خویش به هندوستان
آورد (عالمی919 ،990 :9322 ،؛ بایزید بيات .)15 :9310 ،بنا بر شواهدی نقاشانی در دوران
حکومت همایون در دربار وی مشغول فعاليت بودند ( ،)Jouher, 1837: p. 43اما اوج
شکوفایی مکتب نقاشی مغول را باید در دوران اکبرشاه جست و جو کرد و علت این امر
حمایت فراوان اکبرشاه از هنرمندان بوده است.
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روش و سؤاالت تحقیق
این پژوهش که به شيوه کتابخانهای صورت گرفته در پی پاسخ به این پرسشهاست:
 -9هنرمندان نقاشخانه ،ابزار مورد استفاده خود را چگونه تهيه میکردند؟
 -9شيوه کار هنرمندان نقاشخانه چگونه بوده است؟
 -3آیا میتوان اطالعاتی پيرامون هنرمندان نقاشخانه به دست آورد؟
اهداف تحقیق
 -9معرفی نقاشخانه به عنوان عاملی مهم در شکل گيری مکتب نگارگری گورکانی.
 -9مطالعه شيوه کار هنرمندان نقاشخانه و ابزار مورد استفاده آن ها.
پیشینه ی تحقیق
ابوالفضل عالمی (9313م) اشاره کوتاهی به نقاشخانه و تهيه نسخ مصور در آن کرده
است .عالوه بر آن محققان غير ایرانی در تاليفاتی که پيرامون نقاشی مغول داشتهاند اشاراتی
به نقاشخانه و شيوه کار هنرمندان آن کردهاند که میتوان به این موارد اشاره کرد :گوپتا
( ،)Gupta, 2006جریواال ( ،)Jariwala, 2010جانسون ( ،)Johnson, 1972سيلر
( ،)Seyller, 1987ورما (.)Verma, 1994
اکبرشاه و راه اندازی نقاشخانه
دوران حکومت اکبرشاه زمينه مناسبی جهت شکوفایی هنر به وجود آمد .اکبرشاه که در
نوجوانی نزد خواجه عبدالصمد شيرین قلم مشق طراحی کرده بود (جهانگير،)94 :9351 ،
حمایت بسياری از هنرمندان به عمل آورد (عالمی .)23 :9313 ،در این دوره ،نقاشان دربار
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( .)Edwards, 1930: p. 320اما بزرگترین خدمت اکبرشاه به هنرمندان الگو برداری از
ایرانيان و تاسيس نقاشخانهای در دربار برای فعاليت گروهی نقاشان بود .شواهدی دال بر
7

سنت کار گروهی و تأسيس نقاشخانه در ایران در زمان ایلخانان (250-154ق) ،آل اینجو
(253-299ق) و صفویان (9935-102ق) موجود است (دولتشاه سمرقندی350 :9339 ،؛
پاکباز .)31 ،29 ،11 :9333 ،بنا به روایت مونسریت (که طی سال های 9539-9530م در
دربار اکبرشاه بود) ،نقاشخانه اکبرشاه در مجموعهای واقع شده بود که در آن جا کارگاههایی
برای دیگر هنرها از جمله طالکاری ،پارچه بافی و ساخت تجهيزات ارتش به صورت مجزا
برپا بود و هنرمندان هر رشته در آن کارگاهها مشغول به کار بودند ( Monserrate,
.)1922: p. 201 & Diamand, 1953: p. 48اکبرشاه بر کار نقاشخانه نظارت مستقيم
داشت و شخصی با منصب «داروغه» به صورت هفتگی کار نقاشان را به اکبر شاه ارائه کرده
و اکبرشاه نيز بسته به کيفيت کار برای آنها پاداش مقرر میکرد (عالمی .)22 :9313 ،منصب
«داروغگی» در دوران جهانگير (9032-9094ق9193-9105/م) و شاه جهان (-9032
9013ق9153-9193/م) نيز وجود داشت (جهانگير913 :9351 ،؛ کنبو.)31 :9129 ،
شهرهای آگره (از ابتدا تا سال 9529م) ،فتح پور سيکری (9535-9529م) ،الهور (-9531
9513م) و مجددا آگره ( 9513تا انتهای سلطنت اکبرشاه) پایتختهای اکبرشاه در دوران
حکومتش بودند ( .)Richards, 1995: p. 29, 49, 51-52در دوران اکبرشاه ،همزمان
با انتقال پایتخت از شهری به شهر دیگر ،نقاشخانه نيز به آن شهر منتقل میشد .نسخ
مصوری که از هر کدام از این دوران موجود است داللتی بر این امر است .به عنوان نمونه
نسخه مصور گلستان سعدی که در مجموعه سلطنتی بریتانيا محفوظ است ،تاریخ
113ق9535/م را دارد و در فاتح پور سيکری انجام شده است .نسخه مصور بهارستان جامی
محفوظ در کتابخانه بادليان آکسفورد با تاریخ 9004-9003ق9515 /م مربوط به دوران
پایتختی الهور است .همچنين نسخه مصور نفحاتاالنس جامی محفوظ در موزه بریتانيا به
تاریخ 9093-94ق9105/.م در اواخر حکومت اکبرشاه و در شهر آگره انجام شده است.
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هنرمندان نقاشخانه
نگاشتن زندگینا مه بسياری از اعضای نقاشخانه (اعم از هندو و مسلمان) چندان مورد
توجه قرار نگرفته است .برخی از این هنرمندان (همچون هنرمندان ایرانی) پس از شکست
حامی قبلی خود وارد دربار شدهاند .عدهای نيز تحت تاثير وعدههای اکبرشاه که بسيار به
نقاشی عالقه مند بود جذب دربار شدند ( .)Stronge, 2010: p. 23-24در پاره ای از
موارد اکبرشاه خود استعداد برخی از آنان را کشف کرد ،مانند دسونته که اکبر او را در حال
نقاشی بر روی دیوار دید و او را جهت آموزش به خواجه عبدالصمد سپرد (عالمی:9313 ،
 .)22هنرمندان مسلمان و هندو را از روی اسامی آن ها می توان تشخيص داد زیرا نام
هنرمندان هند و معموالً شامل سرنخی از طایفه آنها ست .برای مثال ابراهيم کهار هنرمندی
است که به اسالم گرویده است ،این مطلب را از نام ابراهيم میتوان فهميد .اما اصالتاً هندو
و از قبيله کهار بوده است (زیرا کهار به قبيلهای گفته میشد که حامالن کجاوه ها بودند)،
( .)Okada, 1992: p. 13هنرمندان هندو نيز همچون هنرمندان ایرانی سنت های نقاشی
بومی خویش را همراه با خود به نقا شخا نه منتقل کردند.برای نقاشخانه سرپرستی معين
می شد که در فن نقاشی سرآمد بود و نقاشان تازه کار تحت نظارت مستقيم وی فعاليت
میکردند .نخستين سرپرستان نقاشخانه مغول همان هنرمندان مهاجر ایرانی یعنی ميرسيدعلی
(کامی قزوینی ،نسخه خطی )55-54 ،و سپس خواجه عبدالصمد شيرین قلم بودند
(شاهنوازخان .)3 :9310 ،حضور این هنرمندان ایرانی در مقام سرپرستی نقاشخانه موجب
ورود سنت های نقاشی ایرانی به نقاشی هندی شد و پایه مکتب نگارگری مغول نهاده شد.
ابوالفضل عالمی در کتاب آیين اکبری از هفده هنرمند نقا شخا نه اکبر شاه نام برده که
اسامی ميرسيد علی و خواجه عبدالصمد در ابتدای این ليست قرار گرفته که خود نشانی از
برتری این دو هنرمند نسبت به سایر هنرمندان است (عالمی .)22 :9313 ،در ميان نگارگران
هندی آموزش خانوادگی نيز معمول بود .به عنوان نمونه میتوان از مسکين یاد کرد که
برادرش آسی نيز نقاش دربار مغول بود ( )Verma, 1994: p. 69مانوهر نيز فرزند بساون
بود (.)Guy & Britschgi, 2011: p. 58
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کاغذ :کاغذ مورد استفاده هنرمندان نقا شخا نه نوعی مقوا به نام وصلی ( )Wasliبود که
7
همان طور که از نام آن پيداست ،از چسباندن دو یا سه الیه کاغذ به یکدیگر (با استفاده از

خمير آرد) ساخته میشد (مایل هروی .)242 :9329 ،کاغذ ها یی که جهت ساخت وصلی
به هم چسبانده شده بودند در سایه خشک شده و پس از آهار دادن با نشاسته ،برای صيقلی
کردن سطح کاغذهای مزبور ،آنها را با سنگ عقيق صيقل میدادند ( & Wheeler

 )Battisson, 1997: p. 1وسيلهای که برای صيقل دادن استفاده میشد نوعی سنگ عقيق بود
که گوتا ( )Gotaناميده میشد ( .) Jariwala, 2010: P. 170غالب کاغذ های استفاده
شده درآن دوران به رنگ کرم است.
قلممو :قلمموهایی که هنرمندان نقاشخانه اکبرشاه استفاده میکرد ند معموالً از موی
ظریف سنجاب ساخته میشد که این قلمموها را با توجه به موارد استفاده ی آنها و ظرا
فت مورد نياز ،در اندازه های متفاوتی میساختند .به عنوان مثال ،جهت رنگآميزی فضا
های وسيعتری که ظرافت و دقت کمتری نياز بود ،از قلمموهایی که از موی اسب یا بز
ساخته میشد استفاده میکردند .این قلمموها غالباً توسط خود هنرمندان ساخته شده و
دارایی با ارزشی محسوب میشد .نگارگران معموالً برای جلوگيری از آلودگی تصاد فی
رنگ ها (که میتوانست شفافيت آنها را کم کند) ،هر قلم مو را تنها برای یک رنگ استفاده
میکردند (.)Ibid: P. 171-172
رنگ :رنگ های این دوره دارای منشا حيوانی ،گياهی و معد نی بودند .از جمله رنگ
های حيوانی بومی که در نگاره های دوران مغول یا فت شده نوعی زرد شفاف شبرنگ
است که به «زرد هندی» شهره است .روش تهيه ی رنگ بدین نحو بود که در روستا های
هندوستان رژیمی از انبه و آب به گاو داده و سپس ادرار گاو را خشک نموده و ماده جامد
حاصله به شکل کره های کوچکی از رنگ خام فرم داده میشد (به این کره های رنگی
 piuriیا  peoriگفته میشد) .این کره های رنگی پس از شسته شدن در آب ،تصفيه شده
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و رنگ های زرد و سبز از آن استخراج میگردید ( .) Ibid: P. 172قرمز الکی نيز گونهای
از رنگ حيوانی است که توسط زنان هندی و به عنوان تزئين برای رنگ کردن انگشتان
دست و پا استفاده میشده است .این رنگ از ترشح الرو نوعی حشره (حشرۀ الک) که بر
روی درختی از گونه ی کورتون فيکوس ( )corton ficusزندگی میکند به دست میآمده
است .الک ها پس از شسته شدن در آب ولرم ،در کوزهای گلی خيسانده میشدند و سپس
مقدار کمی بوراکس ( )boraxبه آن میافزودند .این ترکيب یک روز به حال خود رها شده
و سپس بر روی حرارت مالیم جوشا نده میشد و چند قطره آب ليمو یا مقدار کمی زاج
سفيد به آن افزوده میگشت .سپس این مواد را مجدداً میجوشا ند ند تا محلول غليظی به
دست آید .این محلول غليظ در پارچه ی کتان قرار داده شده و پس از خشک شدن انبار
شده و هنگام استفاده ،تکهای از پارچه جد ا شده و به سادگی با کمی آب مرطوب می-
گردید (.)Gupta,2006: P.12از جمله رنگ های معد نی مورد استفا ده نگارگران هندی
می توان به زرد اخرایی اشاره کرد که رنگی برگرفته از خاک است و رنگ آن به دليل وجود
اکسيد آهن موجود در آن است ( .)Ibid: P.12 & Schimmel, 2004: p. 271رنگ آبی
الجوردی نيز از رنگ های کليدی نگاره های دوران مغول بوده که از سنگ الجورد ( Lapiz

 )Luzliگرفته میشده است ( )Gupta,2006. P.15-16همان گونه که ذکر شد ،رنگ های
گيا هی نيز در نگارگری عصر مغول استفاده میشد ند که نيل از آن جمله است.
رنگ نيلی که از برگهای گياه ایندیگوفریا تينکتوریا ( )Indigofera tinctoriaاستخراج می-
شده است ،قابليت حل شدن در آب و استفاده به عنوان جوهر ( )dyeیا رنگدانه
( )pigmentرا داشته است ( .)Ibid: P.15این رنگ به خوبی قابليت ترکيب شدن با سایر
رنگ ها و ساختن رنگ جدید را دارا بوده است به عنوان مثال ترکيب رنگ نيلی و زرد
هندی ،ترکيبی ایدهآل جهت نشان دادن شاخ و برگ درختان به دست میداده است
()Jariwala, 2010: P. 172رنگ هایی که در نگارگری دوران مغول استفاده میشدند
حالل در آب بودند .برای چسبا ندن رنگدانهها (حيوانی ،معدنی و گياهی) به یکدیگر و
همچنين به سطح کاغذ از صمغ عربی یا اقاقيا استفاده میشده است .صمغ مذکور ،ماده ی
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سختی است که از درختان و درختچه های متفاوتی که در آسيای استوایی و آفریقا رشد
تابستان 9333

میکنند به دست میآید (.) Ibid: P. 171
 7طال نيز از رنگ های با اهميت مورد استفاده نقاشان گورکانی بوده که آماده سازی آن
زحمت و هزینه زیادی داشته است .شيوه ی آماده سازی طال به این صورت بود که ابتدا
طال بين دو تکه پوست حيوان قرار داده شده و با چکش کوبيده می شد تا به ضخامتی به
اندازه ی یک چهارم ضخامت موی انسان برسد و بدین ترتيب ورق طال به دست میآمد.
این ورق های بسيار ظریف باید به رنگ تبد یل میشدند تا قابليت استفاده بر روی کاغذ را
به دست آورند .دسته ی کوچکی از ورق طال را در یک هاون مرمر صيقلی سایيده و در
حين انجام این کار ،جهت راحتتر سایيده شدن و همچنين جلوگيری از پراکنده شدن
ورقهای ظریف طال ،مقداری عسل به طال میافزودند .زمانی که این ترکيب به خمير تبدیل
شده و طال به ذرات ریز تبدیل میگردید ،عسل اضا فه شده ،از طریق شستن جدا شده و
طالی با قيمانده با محلول صمغ ضعيفی ترکيب میگردید .در این مرحله ،طال آماده ی
استفاده بود و بهوسيله ی قلممو برای رنگگذاری استفاده میگردید .پس از رنگگذاری،
سطح طال صيقل داده میشد ( Ibid: P. 171؛ پورتر.)991 :9331 ،
رنگ نقرهای نيز به روش طال و از ورق های نقره تهيه میشده است .این رنگ در
مينياتور برای تزئين وسایل ،مخده (پشتی) ،ظروف ،جواهرات ،آب رودخانه و غيره استفاده
میگردیده است .رنگ نقرهای در اثر آلودگیهای محيط تيره میشود .گاهی اوقات سطوح
نقرهای در اثر آمدن یونهای نقره به سطح ،متاليک به نظر میرسند (.)Gupta,2006. P.20

رنگ سياه مورد استفاده نقاشان مغول رنگی برگرفته از دودۀ چراغ بوده است .این رنگ
قدیمیترین رنگدانۀ در دسترس نقاشان بوده و از سوزاندن روغنها یا چربیها در کنار
مقدار ناکافی اکسيژن به دست میآمد.رنگ سياه به دست آمده به پودر نرمی تبدیل شده و
قبل از افزودن آب به آن ،چند قطره صمغ به آن افزوده میشد تا به شکل خمير درآید .در
صورت افزوده نشدن صمغ ،ذرات کربن این رنگ ،به صورت شناور بر روی آن قرار می
گرفتند (.)Ibid: P.10
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شیوه کار هنرمندان نقاشخانه
اولين مرحله ی آموزش شاگردان در کارگاه ،کپیبرداری از آثار استادان ،زیر نظرمستقيم
ایشان بود .این کار باعث افزایش مهارت آنان جهت استفاده از قلممو میشد ( Jariwala,

 .)2010, P. 172شاگردان تازهکار نوعی کاغذ نازک و شفاف (معموالً کاغذ پوستی که از
پوست گوزن ساخته میشد) را بر روی طرح استاد قرار داده و پس از اطمينان از ثابت شدن
آن ،خطوط اصلی طرح را با سوزنی نوکتيز و با دقت و ظرافت تمام بر روی این کاغذ
پوستی سوراخ میکردند .سپس کاغذ اصلی را که بنا بود طرح بر آن پياده شود (وصلی)،
زیر کاغذ پوستی سوراخ شده قرار داده و گردۀ زغال چوب بر آن میپاشيدند تا طرح به
کاغذ اصلی منتقل شود .سپس کاغذ پوستی را برداشته و طرح پياده شده را با استفاده از
قلممویی ظریف و رنگ تثبيت میکردند که به این مرحله در اصطالح

قلمگيری

(دورگيری) اوليه میگویند ( .)Ibid: P. 172گاهی پس از برداشتن کاغذ پوستی ،معموالً
الیهای از رنگ سفيد سربی جهت تثبيت طرح اوليه بر روی این طرح کشيده میشد .پس از
استفاده از سفيد سربی ،وصلی را بر روی مرمر یا شيشۀ صيقلی قرار داده و به وسيلۀ سنگ
عقيق صيقل میدادند و قلمگيری اوليه با رنگی کمرنگ انجام میشد .در بعضی موارد پس از
استفاده از رنگ سفيد بر روی طرح ،پشت کاغذ صيقل داده میشد .به همين علت در نگاره-
های یافت شده از دوران مغول ،گاهی مشاهده شده که الياف پشت کاغذ از الياف روی
کاغذ فشردهتر هستند (  .)Jhonson, 1972,p, 141 & Gupta,2006. P.5-6در برخی
قسمتهای نگاره های نسخه اکبرنامه موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نبودن رنگ در برخی
جاها باعث دیده شدن قلمگيری اوليه گردیده است ( Wheeler & Battisson, 1997, p.

 .)1هنرمندان در این مرحله (پس از پياده کردن طرح و قلمگيری اوليه) ،رنگگذاری را آغاز
نموده و پس از گذاشتن هر رنگ ،مجدداً کاغذ را بر روی سطح صيقلی مرمر یا شيشه از
پشت صيقل میدادند ( .)Gupta,2006. P.10گاهی اوقات نيز این صيقل دادن رنگها،
پس از اتمام کل رنگگذاری انجام میشده است .بدین صورت که نقاشی را بر روی یک
سطح صاف قرار داده و با گوتا سطح آن را صيقل میدادند .این صيقلی کردن باعث بهوجود
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آمدن نوعی پتينۀ براق بر روی سطح نقاشی شده و به چسبيدن بهتر رنگ به سطح کاغذ
تابستان 9333

کمک میکرد (.)Jariwala, 2010, P. 170

سنت کار گروهی در نقاشخانه
7
معموالً در این کارگاه ها چندین نقاش برای کار بر روی یک تابلوی واحد گمارده می-
شدند؛نفر اول طرح کلی اثرراپياده میکرد ،نفر دوم رنگها را میگذاشت ونفرسوم دورگيری
نهایی یا ساخت و ساز دقيق صورتها را انجام میداد)(Srivastava, 2001, p.24منشيانی
وظيفه نگاشتن اسامی این هنرمندان ومدت زمانی را که صرف اجرای هر اثر شده در حاشيه
نگارهها عهدهدار بودند .در نوشتن این اسامی به تفکيک وظایف هنرمندان توجه میشده
بدین صورت که در غالب نگارهها کلمۀ «طرح» گویای هنرمند طراح اثر و «عمل» به نشانه
هنرمندی که رنگ آميزی اثر را به عهده داشته ،دیده میشود .در برخی نگارهها عالوه بر
این دو وظيفه ،شخص سومی ساخت و ساز چهرهها را بر عهده داشت که با عبارت «چهره-
نامی» یا «چهرهکار» یا «چهرهگشا» مشخص میگردید()Seyller, 1987, p. 247-248
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برخی از نسخههای تولید شده در نقاشخانه دربار اکبرشاه
هماکنون تعداد بسياری از نسخههای پدید آمده در این نقاشخانه در موزههای مختلف
جهان پراکنده است از جمله :دارابنامه (133ق9530 /م)  ،محفوظ در لندن ،کتابخانه
بریتانيایی؛ بهارستان جامی (9003-4ق9515 /م) ،محفوظ در آکسفورد ،کتابخانه ی بادليان؛
نفحاتاالنس (9093-94ق9105/.م) ،محفوظ در لندن ،کتابخانه ی بریتانيا؛ طوطینامه
(113ق9510/م) ،محفوظ در اوهایو ،موزه ی هنری کلولند ( ،)Clevelandتيمورنامه
(113ق9534 /م) ،محفوظ در پتنه ،کتابخانه ی خدابخش ،اکبرنامه (113-1ق9510/م)
محفوظ در لندن ،موزه ی ویکتوریا و آلبرت  ،رزمنامه (110-4ق9539-1/م) ،محفوظ در
جيپور ،موزه ی مهاراجه سوای مانسنگه دوم (.)Maharaja Sawai Man Singh II

نتیجه
نقاشخانه دربار اکبرشاه به عنوان نقطه عطفی در نقاشی دوران مغول محسوب میشود.
استادان ایرانی مهاجر به هندوستان ،نخستين سرپرستان این مکان بودند و هنرمندان بومی و
غير بومی در نقاشخانه و تحت نظر این اساتيد ایرانی مشغول به کار بودند .تلفيق سنتهای
نقاشی هرکدام از این گروهها موجب شکل گيری مکتب نقاشی مغول شد و همين مکتب
در ادوار بعد به ایران راه یافته و نگارگری ایرانی را متاثر ساخت .زندگینامه و شرح حال
بسياری از این هنرمندان نگاشته نشده است و تنها در پارهای موارد نام آنها سرنخی از طایفه
آن هاست .این نقاشان اغلب به صورت گروهی بر روی نگارهای واحد کار میکردند.
معموال ابزار مورد استفاده این هنرمندان با زحمت بسيار و به دست خود آن ها تهيه شده ،از
این رو دارایی باارزش آن ها محسوب میشد .نام پدید آورندگان هر نگاره توسط منشيانی
در حاشيه اثر ثبت میشد و نقاشان در بازههای زمانی مشخصی و بسته به کيفيت کار پاداش
خود را از اکبرشاه دریافت میکردند .نسخههای بسياری در این نقاشخانه مصور شدند که
همگی به زبان فارسی بودند و تعداد زیادی از آن ها هم اکنون در موزههای مختلف جهان
محافظت میشوند.
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