
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معرفي نسخة خطي مصور اكبرنامه 
   )محفوظ در موزة ويكتوريا و آلبرت لندن(

رزهرا معم *  

  چكيده
ترين دوران هنري و فرهنگي هنـد اسـالمي محسـوب     هاي مسلمان، عصر مغول درخشان  در ميان سلسله

هاي علـوم و فنـون و حمايـت از علمـا و       اين دوران چه از لحاظ سياسي و چه از حيث پيشرفت. شود  مي
تـر    هاي ديگـر ممتـازتر و مشـخص     فضال و صاحبان هنر، از طرف پادشاهان و امرا و سرداران آنها، از زمان

توان نقطة آغازين نقاشي مغول   عصر حكومت اكبرشاه را مي مستثني نبود؛نقاشي نيز از اين قاعده  .است
هاي بسياري در كارگاه نقاشي دربـار    رو نسخه  اكبرشاه به نسخ مصور عالقة بسياري داشت؛ از اين. دانست

يكي از اين موارد است كه در اين مقاله به معرفي آن پرداختـه خواهـد    اكبرنامهنسخة . وي، مصور شدند
  .شد
  

  . اكبرنامه، نقاشي مغول، مينياتور :ها كليدواژه

                                                      
 .نور تهران كارشناس ارشد پژوهش هنر از دانشگاه پيام. *
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  نقاشي دورة مغول
ايـن  . گـذاري شـد    م توسط بابر پايـه 1526/ ق932سلسلة گوركانيان هندوستان در سال

  .امپراطوري قدرتمند نسل به نسل به فرزند و نوادگان بابر منتقل شد
كه شاهد اظهار نظر وي راجع ويژه شعر عالقه داشت، تا جايي   بابر به علم و هنر و به 

بـا ايـن حـال هـيچ نسـخة      . 1هسـتيم ) از پيشـگامان مكتـب هـرات   ( هـاي بهـزاد    بـه نقاشـي  
رانـي بـابر بـر هندوسـتان يافـت نشـده اسـت          شده و يا مصوري از دوران حكم بازنويسي

  .)303صسودآور، (
 پسـر بـزرگ وي بـر    )ق963-963 وق 947-937(ق، همـايون  937با مرگ بابر در سال 

سـوري    شـاه   ق در جنـگ بـا شـير   947همـايون در سـال  . تخت سلطنت هند جلوس كرد
دري و سرگرداني عاقبت به قصد حج به طرف ايران  ها دربه  شكست خورد و پس از مدت

 )ق984-930(ق مكتوبي متضمن سوانح احوال خود به شاه طهماسـب  950آمد و در سال 
ل شـاه ايـران مواجـه شـد؛ در نتيجـه      نوشته و تقاضاي پناهندگي كرد كه با حسن قبـو 

  .)، ص بيست و نه1معاني، ج  گلچين(ق در ايران بود 951همايون تا سال 
. توجهي شاه طهماسب به هنر و هنرمندان بـود   شاه به ايران مقارن با كم سفر همايون

از اين رو همايون شاه كه در طول دوران اقامتش در ايران شيفتة هنر ايرانـي شـده بـود    
علي و خواجـه عبدالصـمد را از     راحتي رخصت دو هنرمند ايراني يعني ميرسيد  ت بهتوانس

  .(Balabanlilar, p. 63)شاه طهماسب گرفته و آنها را همراه با خويش به هندوستان آورد 
رغـم دوران   دهد در زمان همـايون، علـي    مدارك بسياري در دست است كه نشان مي

توان آغاز نقاشـي مغـول را     در واقع مي. )383سودآور، ص(اند   ، نقاشان همواره فعال بوده  بابر
شـده از دوران   اولـين نگـارة يافـت    »شاهزادگان خاندان تيمور«. از دوران همايون دانست

سبك اين نگاره، كامالً ايراني بـوده و برخـي محققـان، نقـاش آن را خواجـه      . مغول است
 . )49راجرز، ص( 2اند  عبدالصمد شيرازي دانسته

                                                      
حـال وي در   هاي وي بسيار ظريـف اسـت بـا ايـن     نقاشي«: ربارة نقاشي بهزاد چنين اظهار نظر نموده استوي د. 1

دار ايـن نقـاش قابـل     هاي ريش هاي بدون ريش موفق نبوده و از غبغب استفاده نموده است اما چهره كشيدن چهره
 .)Babur, p. 291( »تحسين است

  .شود اكنون در موزة بريتانيا نگهداري مي اين نگاره كه نسبتاً آسيب ديده است، هم. 2
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ق اكبر در حالي كه چهارده سال بيشتر نداشت به 963پس از مرگ همايون در سال 
  .راني خويش ادامه داد  ق به حكم1014تخت سلطنت نشست و تا سال 

در نوجـواني در راه  . طور رسـمي خوانـدن و نوشـتن را نياموخـت      گاه به  اكبرشاه هيچ
نة طراحي آموخت و بدين صورت هايي را در زمي  بازگشت از ايران به هند در كابل، درس

قلـم    خواجه عبدالصمد شـيرين . )221كراون، ص(به نقاشي عشق و عالقة فراواني پيدا كرد 
  .)Jahangir, p. 41(استاد وي در زمينة طراحي بوده است 

تـوان اوج شـكوفايي نقاشـي مكتـب مغـول       بدون ترديد دوران امپراطوري اكبر را مي
سـازي و    دربار اكبر به مهارت قابل توجهي در زمينة پرتـره در اين دوره، نقاشان . دانست
  .)(Edwards, p. 320آرايي دست يافتند   كتاب
  

  هاي مصور به دست هنرمندان  تأسيس كارگاه هنري توسط اكبرشاه و خلق نسخه
ق آغاز شـد  977-976سيكري بود كه در سال   پور  بزرگترين ميراث اكبرشاه تأسيس فاتح

. هاي ديواري مزين شده بودند  قصرهاي اين شهر با نقاشي. ه اتمام رسيدسال بعد ب 15و 
ايـن  . در همين شهر بود كه اكبرشاه كارگاه هنري را در نزديكي قصر خود تأسيس نمود

بـافي و سـاخت     كارگاه هنري شامل اتاق كارهايي براي هنرهاي نقاشي، طالكاري، پارچه
ستين سرپرستان تصويرخانه، دو هنرمند ايرانـي  نخ. (Diamand, p. 48)تجهيزات ارتش بود 

علي بودند و هنرمندان هندوستاني زيـر نظـر ايـن دو      عبدالصمد و ميرسيد  يعني خواجه 
  .(Crill and Jariwala, p. 24)پرداختند   هنرمند به تصويرگري مي

هاي مصور ادبي متمايـل شـد و در     هاي آغازين حكومتش به نسخه  اكبر شاه در دهه 
تيجه به امر وي تعداد زيادي نسخة ادبي از عربي و سانسكريت به فارسي ترجمه شـد و  ن

از نخسـتين كارهـاي گروهـي در     نامه  نسخة حمزه. نقاشان سلطنتي آنها را مصور نمودند
1سال به طول انجاميد 15كارگاه هنري اكبرشاه است كه تكميل آن 

(Beach, p.31) .  

                                                      
هـاي    نقاشي از آن در مـوزه  100گرفت، در حال حاضر حدود  نقاشي را در بر مي 1400جلدي  14اين مجموعة . 1

ميـر سـيد علـي و    (اين مجموعه كه به سرپرسـتي دو هنرمنـد ايرانـي    . طور پراكنده موجود است  مختلف جهان به
بـزرگ بـودن ابعـاد و شـلوغي     (جـز دو خصوصـيت هنـدي      به سـرانجام رسـيده بـه   ) مقل  خواجه عبدالصمد شيرين

  . هاي ايراني بسياري دارد  ، ويژگي)ها  بندي تركيب
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م، 1580( نامـه   داراب: ان اكبر مصور شدند عبارتند ازهاي ادبي كه در زم  برخي نسخه 
 جـامي  بهارسـتان ، )1ريِم پونترسينا، مجموعة كي1585( خمسة نظامي، )لندن، كتابخانة بريتانيايي

 ,Bloom) ؛)م، لندن، كتابخانـة بريتانيـايي  1605( االنس  نفحات، )م آكسفورد، كتابخانة بادليان1595(

Vol. 3, p. 542).  
اكبرشاه مأموريت تهية نسخ تاريخي مصور را نيز به كارگاه هنـري خـويش   در ادامه، 

، )2م اوهايو، موزة هنري كلولنـد 1560( نامه  طوطي: هاي آن بدين شرح است  نمونه. واگذار كرد
، )م، لنـدن، مـوزة ويكتوريـا و آلبـرت    1590( بابرنامه، )3م، پتنه، كتابخانة خدابخش1584( تيمورنامه
م، جيپور، موزة مهاراجا مـن  1586-1582( نامه  رزم، )لندن، موزة ويكتوريا و آلبرت م،1590( اكبرنامه

 .(ibid)؛ )4سينگ دوم

  
  هاي نقاشي مغول  ريشه

برخي نويسندگان . نقاشي گوركاني تلفيقي از نقاشي هندو، ايراني، چيني و اروپايي است
   هاي متنوع، نقاشـي   ت اين گروهوجود تأثيرا   اند كه با  عقيده  و كارشناسان در اين مورد هم

  .(Randhawa, p. 295)اين دوران همچنان به صورتي كامالً ملموس، روح هندي دارد 
تـأثير نقاشـي   . 1: توان از سـه جهـت بررسـي نمـود      هاي نقاشي گوركاني را مي  ريشه

ا بـر  تأثير هنـدوه . 3تأثير نقاشي اروپايي بر نقاشي گوركاني . 2ايراني بر نقاشي گوركاني 
تأثيرات نقاشي چين بر نقاشي اين دوره از هندوستان بـه صـورت غيـر    . نقاشي گوركاني

  . مستقيم و از طريق ايران بوده است
سالة همايون در ايران و در پي آن  اقامت يك: تأثيرات نقاشي ايراني بر نقاشي مغول

تـأثير  شـك    طهماسب به هندوسـتان، بـي   مهاجرت چندين نقاش و خوشنويس دربار شاه
نقاشي گوركاني در ابتدا بيشتر رنـگ و بـويي    .سزايي بر نقاشي هندوستان داشته است  به

تـر    كه پيش(نامه   و نسخة حمزه »شاهزادگان خاندان تيمور«اين امر در نگارة . ايراني داشت
  .نمودي آشكار دارد) دربارة آنها صحبت شد

م طـي لشكركشـي   1573سال  اكبرشاه در: تأثيرات نقاشي اروپايي بر نقاشي مغول
                                                      

1. Pontresina, Keir Col. 2. Ohio, Cleveland 
2  

3. Patna, Khuda Bakhsh Lib. 4. Jaipur, Maharaja Sawai Man Singh II Mus.  
4  
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. مواجه شد 2گوآبا مردمان پرتغالي ساكن  1سورتنظامي به گجرات، پس از تصرف بندر 
هاي دوردست سبب شد كه در سـال    كنجكاوي اكبرشاه براي آشنايي با فرهنگ سرزمين

اشتياق اكبرشاه باعث شـد كـه در   . فرستاده شود گوام از طرف وي نمايندگاني به 1575
مبلغان در حالي بـه  . هيئتي مسيحي از گوا به دربار گوركاني فرستاده شود م1580سال 

هـاي    پور سـيكري رسـيدند كـه نسـخ مصـور انجيـل        حضور امپراتور در شهر جديد فاتح
آنها به مدت سه سـال در دربـار اكبرشـاه سـاكن شـدند و      . همراه داشتند  به   چندزبانه را

اه، با اجازة اكبرشاه كليساي كوچكي ساختند؛ ضمن ديدار مداوم و مباحثات مذهبي با ش
اش   بر ديوارهاي كليساي مزبور تصاويري آويخته شده بود كه احساسات اكبرشاه، خانواده

چنان بود كه شاه گوركاني هنرمندانش را   تأثير اين تصاوير آن. انگيخت  مي  و سايرين را بر
و بدين صورت اصول  (Crill and Jariwala, p. 24-26)برداري از آنها گسيل داشت   براي نسخه

  .نقاشي اروپايي به نقاشي هندي سرايت كرد
هاي هنري مغول به   هنرمندان هندو در كارگاه :تأثيرات نقاشي هندو بر نقاشي مغول

هاي نقاشـي هنـدو، ارمغـان ايـن       شاگردي هنرمندان ايراني به فعاليت پرداختند و سنت
   .بودهنرمندان براي هنر نقاشي مغول 

  
  تأليف نسخة اكبرنامه به امر اكبرشاه

ق فرمان تأليف تـاريخ تيموريـان هنـد و احـوال اسـالف شـاهان ايـن         982اكبرشاه در سال 
وي به تـأليف تـاريخ مزبـور    . مأمور انجام اين مهم بود 3ابوالفضل عالمي. سلسله را صادر كرد
د، در جلد سوم حـوادث دوره  ق دو جلد از تاريخ فوق را تكميل كر 1004پرداخت و در سال 

                                                      
1. Surat. 2. Goa. 
2  

 ق958در سـال  ) ملك الشعراي دربار اكبـر (ابوالفضل عالمي فرزند شيخ مبارك ناگوري و برادر ابوالفيض فيضي . 3
آفتـاب اصـغر،   (در بيست سالگي به واسطة برادرش به دربار اكبـر راه پيـدا كـرد    . در آگره پاي به عرصه گيتي نهاد

او در نفوذ عجيبي بر اكبرشاه داشته و . ود بوده استابوالفضل بعد از اكبرشاه بزرگترين شخصيت عصر خ). 176ص
پـرور بـوده و در انجـام اغلـب امـور اجتمـاعي،        سواد و درعين حال معـارف  منزلة مغز متفكر اين پادشاه كم   گويا به

اين نويسـنده و  ). 176-175همو، ص(سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي مشوق و مشاور وي بوده است 
، كشته شـد  )سليم(ق به جرم وفاداري به اكبرشاه، بنا به تحريك شاهزاده عاصي 1011با نفوذ در سال سياستمدار 

  ).177همو، ص(
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  .)171آفتاب اصغر، ص(ق دنبال كرده است 1011اكبر را تا يك سال پيش از مرگ خود 
ق اقـدام بـه تأسـيس    982اكبر پيش از سپردن اين مأموريت به ابوالفضل و در سال 

منشي در آن وقايع دوران زندگي اكبر را به دقت ثبت  14دفتر ضبط وقايع كرده بود كه 
هـاي دورتـر را     خواسـت تـا وقـايع سـال      وي همچنين از درباريان كهنسال مي. دكردن  مي

 .(Beach, p. 62)شده در اختيار ابوالفضل عالمي بـود   تمام اين وقايع ضبط. گردآوري كنند
: از سـه منبـع مهـم اسـتفاده كـرده اسـت       اكبرنامـه عالمي در تنظيم  بنابراين ابوالفضل

. )مجد طباطبايي، ص چهـل و نـه  (اسناد و مدارك : سوممسموعات؛ : نخست، مشهودات؛ دوم 
كه فارسي زبان رسمي دربار اكبر بود، ابوالفضل نيز به اين زبان كتابت مي كرد و آنجا از 

   .(Athar ali, vol. 5, p. 312)را به فارسي نوشت  اكبرنامه
  :به شرح زير است اكبرنامهمندرجات  

تـاريخ سلسـلة تيموريـان از    : خـش نخسـت  گيـرد؛ ب  سه قسمت را در بر مـي : جلد اول
گشايي تيمور و دوران سـلطنت    تاريخ كشور: ؛ بخش دوم)پدر تيمور(ترين ايام تا ترغاي   قديم

تاريخ سلسـلة تيموريـان هنـد از    : بخش سوم ؛)پدر بابر(اخالفش از تيمور تا عمر شيخ ميرزا 
  .جاي دارداحوال شاهزادگي اكبر نيز در قسمت سوم . بابر تا مرگ همايون

تـا اواسـط سـال     )ق963(دارنده تاريخ سلطنت اكبـر شـاه از سـال اول      بر  در: جلد دوم
  .)ق 980(هفدهم سلطنت 

تا سال  )ق980(شامل وقايع و حوادث دورة اكبرشاه از اواسط سال هفدهم : جلد سوم
  .)179آفتاب اصغر، ص) (ق1010(چهل و هفتم جلوس اكبر شاه 

  
  امههاي متعدد اكبرن  نسخه

 .Storey, vol :ها نك  براي اطالع از اين نسخه(هاي متعددي تهيه شده است   رونوشت اكبرنامهاز 

1 (2), p. 543-547( .از ميـان  . هاي جهان محفوظ هستند  ها و كتابخانه  ها در موزه  اين نسخه
اكبر شاه باشد كه در دوران امپراتوري   هاي زيادي مي  ها، دو نسخه داراي نگاره  اين نسخه

هاي نفيس براي   اين نسخه (Asher, 9. 172)ها كامل نيست   يك از آن  تهيه شده و متن هيچ
نسخة اول، نسخة  .(Ahmad Nabi Khan, p. 424)كتابخانة سلطنتي اكبرشاه تهيه شده بودند 
م اسـت؛ نسـخة   1590باشد و متعلق به سال   موجود در موزة ويكتوريا و آلبرت لندن مي
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در دوبلين تقسـيم   2در لندن و كتابخانة چستربيتي 1كه بين كتابخانة بريتانيايي دوم نيز
 .(Akimushkin and Okada and Zhengyin, p. 591)م تهيه شده است 1597شده است در سال 

ابوالفضل عالمي يكي از اين دو نسخة مصور را همزمان با تكميل شـدن جلـد اول مـتن    
عقيـده نيسـتند كـه نسـخة      كارشناسان در اين مورد هم. به اكبرشاه تقديم كرد اكبرنامه

 اكبرنامـة مـتن نسـخة   . (Asher, p. 172)مذكور كدام يك از اين دو نسخة فوق بوده اسـت  
باشد كـه شـامل     مي اكبرنامهمحفوظ در موزة ويكتوريا و آلبرت كپي بخشي از جلد سوم 

  ق اســـت985ق تـــا 968ســـال از امپراتـــوري اكبرشـــاه يعنـــي از ســـال  17وقـــايع 
(Ahmad Nabi Khan, ibid).  

  
گيري تا رسيدن آن به موزة ويكتوريـا و    سرنوشت نسخة اكبرنامه از زمان شكل

  آلبرت لندن
موزة ويكتوريا و آلبرت لندن در عهد اكبرشاه و در كارگاه هنري وي، بـه   اكبرنامةنسخة 

هـاي صـفحات اول و     نوشـته   دست. منظور نگهداري در كتابخانة سلطنتي مغول تهيه شد  
-1068(زيـب   آخر اين نسخه، بيانگر اين مطلب است كـه نسـخة مزبـور تـا عهـد اورنـگ      

هـاي    خان، يادداشـت   احمد نبي. ، در كتابخانة سلطنتي مغول محفوظ بوده است)ق1118
صــفحات اول و آخــر ايــن نســخه را بــازخواني نمــوده اســت كــه بــه دليــل بــه نمــايش 

ط موزه، نگارنده به ناچار از تصاوير سـياه و سـفيد مقالـة    نشدن اين صفحات توس گذاشته
  .)3و 2، 1تصاوير(فوق استفاده كرده است 

هاي به ارث رسـيده از    ، نسخة مزبور جزء دارايي)ق1014(ظاهراً پس از مرگ اكبرشاه 
نوشـتة    تـوان از دسـت    ايـن مطلـب را مـي   . اكبرشاه به فرزندش جهانگيرشاه بـوده اسـت  

م نشـان  1605/ق1014يخ ورود اين نسخه را بـه كتابخانـة وي در سـال    جهانگير كه تار
 :  3يادداشت مزبور بدين شرح است .(ibid)گيري كرد   دهد، نتيجه  مي

                                                      
1. British Library. 2. Chester Beatty library. 
2  

بــه دليــل نمــايش نــدادن صــفحات ابتــدايي و انتهــايي نســخه توســط مــوزه، از تصــاوير ســياه و ســفيد مقالــة . 3
 .استفاده شده است احمد نبي خان
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داخل كتابخانه اين نيازمند درگاه الهي شد محرره نورالدين جهانگير بن  11اهللا اكبر پنجم آذر سنه «
  .)1تصوير ( »142اكبر پادشاه سنه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .I.S.-2.1896.1/117 (Nabi Khan, p. 429) :موزه ةويكتوريا و آلبرت، شمار ةنخست اكبرنامه، موز ةصفح. 1تصوير 

  
هـايي را بـازخواني     نيـز يادداشـت  ) 2تصـوير  (خان در صفحة آخر اين نسخه   احمد نبي

  .»1079 3گير  عالم«: ها بدين شرح است  نوشته  كه اين دست   نموده
ق اين نسخه در كتابخانـة  1079نوشته گوياي اين مطلب است كه در سال   تاين دس

                                                      
  .، اولين سال پادشاهي جهانگير بوده است1منظور از سنة . 1
نشيني اكبرشاه در   م؛ سال الهي از ابداعات اكبرشاه بوده و روز تخت1605/ ق1014الهي مطابق است با  14سال . 2

  ).171آفتاب اصغر، ص(م مبدأ آن است 1556/ ق963سال 
باشد كه در اكثر كتب و مقاالت به اين نـام خوانـده     مي) ششمين پادشاه مغول(زيب   ، اورنگ»گير  عالم«منظور از . 3

 . شده است
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  .زيب بوده است اورنگ
عـرض  «: باشـد   خان بدين شرح مـي   شده توسط احمد نبي هاي ديگر بازخواني  يادداشت

شـهر  «؛ »عرض ديده شد قيمت سابق بحـال  16قعده سنه  دوازهم ذي«؛ »2االول سنه   ربيع 2 -ديده شد
   .»ورق تصويرات يك صدده ماعه عدد 19 رمضان سنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  انتهايي متن اكبرنامه، موزة ويكتوريا و آلبرت لندن، ةصفح .2تصوير
  .I.S ،(Ahmad Nabi Khan, p. 429) 2.1896: موزه ةشمار
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هـا    خان، مكتوبات فوق بيانگر اين نكته است كه اين نسخه، سـال   به گمان احمد نبي
سرنوشت اين نسـخه  . شده است  گذاري مي  سلطنتي بوده و به طور مداوم ارزش در قلمرو
بعيـد نيسـت كـه در دورة زوال    . ق مشـخص نيسـت  1208ق تـا  1079هـاي    ميان سال

. حكومت مغول، وضعيت كتابخانة سلطنتي نيز آشفته باشد و سرنوشت نسخ آن نـامعلوم 
مي افتاده و به فردي به نام احمـد  در اين ميان احتماالً اين نسخه به دست شخص نامعلو

نويس اين شـخص و قيمتـي را كـه بـراي ايـن        دست. علي خان بهادر فروخته شده است
اين كتاب احمد علي خان بهادر «: نسخه پرداخته است در صفحة نخست نسخه شاهد هستيم

ملـك غالـب   احمد عليخـان بهادرال «؛ »بقيمت هفت هزار روپيه«؛ »است اگر كسي دعوي كند باطل گردد
  .»الدوله منير  روشن 1206جنگ 

ظـاهراً پـس از مـدتي از    . يابـد   دست شدن اين نسخه در اينجـا خاتمـه نمـي    به دست
  .خان بهادر نيز خارج شده است كتابخانة احمدعلي

 1م توسـط مـوزة كنسـينگتون جنــوبي   1896 /ق1314-1313ايـن نسـخه در سـال    
در واقـع ايـن نسـخه را    . خريداري شد 2كالركاز خانم فرانسيس ) ويكتوريا و آلبرت كنوني(

 3در زمان بازنشستگي از سمت كميسـيونردر شـهر اوده  ) جان كالرك(همسر خانم كالرك 
 .(Wheeler and Battisson, p. 2) به دست آورده بود) ق1275-1279(

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
  )3/2/92ويكتوريا و آلبرت، سايت موزة ( ويكتوريا و آلبرت لندن ةاكبرنامه در موز ةموقعيت نسخ .3تصوير

                                                      
1. South Kensington Museum. 2. Frances Clarke. 3. Oudh. 2.  3.  
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هاي آن از كتاب جدا   پس از خريداري اين نسخه توسط موزة ويكتوريا و آلبرت، ورق
اند و به هر بـرگ، يـك شـماره      شده و به صورت آويخته به ديوار به نمايش گذاشته شده

  .)3تصوير (اختصاص داده شده است    موزه
  

  وريا و آلبرت لندنهاي كلّي نسخة اكبرنامة موزة ويكت  ويژگي
دانسـته اسـت كـه     1صـفحه نقاشـي   117صفحه متن و  274خان نسخه را حاوي   احمد نبي

كنيم؛ صحت ايـن رقـم بـا      نگارة آن را در سايت موزه مشاهده مي 113صفحه از متن و  156
كـه در آن ذكـر گرديـده كـه      )1997(مطالعة مقالة منتشرشده توسط موزه ويكتوريا و آلبـرت  

هاي   ابعاد ورق. رسد  شده نيز صفحات متن وجود دارد معقول به نظر مي ت نقاشيپشت صفحا
شـكلي   ها در كادرهاي مستطيل  باشد؛ در حالي كه متن  متر مي  سانتي 38در  5/24اين نسخه 

صـفحة   .(Ahmad Nabi Khan, p. 426) انـد   متر به كتابـت در آمـده    سانتي 13در  5/27به ابعاد 
  .)4تصوير (اي به سبك ايراني آراسته شده است   سرلوحه آغازين نسخه، با

آغـاز   )كه با رنـگ قرمـز درون سـرلوحة مزبـور نگاشـته شـده اسـت       (متن نسخه با اين عنوان 
اقبال شاهنشاهي از حدود پنجاب به دارالخالفه اگره و ظل اقبال بدهلي انـداختن و   2نهضت«: گردد  مي

  .»ول اجالل نمودناز انجا براه در پايه مستقر خالفت نز
چون حضرت شاهنشاهي «: شود  و در ادامه، متن اصلي نسخه با اين عبارت شروع مي

  .»الخ...به نيروي بخت بلند از فروغ راي ممالك
و ... مولينـا عبـداهللا لسـان بـا سـاير اخترشناسـان      «: يابـد   اي ناتمام خاتمه مـي   نسخه با جمله
  .)2تصوير (  »...فرمانرواي آن ناحيت 

خان، احتمال جداشـدن بـرگ انتهـايي در هنگـام       جيه اين مورد از نظر احمد نبيتو
  .باشد  دقتي صحاف مي  صحافي به سبب بي

                                                      
عدد ذكر كـرده اسـت    116ها را نيز   نقاشي را به نمايش گذاشته و تعداد نقاشي 116الزم به ذكر است كه موزه . 1

(Wheeler and Battisson, p. 2).  ها ذكر شده با احتساب صفحة حاوي سـرلوحه بـوده     كه در برخي مقاله 117رقم
 .است

  .ذكر گرديده است »...نهضت موكب اقبال شاهنشاهي«در متن اصلي . 2
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  صفحة نخست از متن اكبرنامه، موزة ويكتوريا و آلبرت لندن،  .4تصوير
  ).I.S.-2.1896.1A/117، )Ahmad Nabi Khan, p. 429: موزه ةشمار

  
در ميان سيل هنرمنـدان ايرانـي   . ن نسخه به خط نستعليق كتابت شده استمتن اي

گوركانيان، خوشنويسي . گردد  مهاجر به هندوستان، اسامي خوشنويساني نيز مشاهده مي
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را به عنوان استاندارد خوشنويسي هنرمندان خود، معيار قرار داده  1سلطان علي مشهدي
گـاه    نكته ضروري است كه هنرمندان گوركاني هـيچ اشاره به اين  .(Soucek, p. 166)بودند 

رو گاهي اوقات،   نتوانستند در زمينة خوشنويسي گوي سبقت را از ايرانيان بربايند؛ از اين
شـد و سـپس جهـت نگـارگري و       ها توسط خوشنويسان ايراني كتابت مـي   در ابتدا نسخه

  .)122ر و پورجعفر، صف  فرخ(گرديد   هاي گوركاني ارسال مي  تكميل اثر به كارگاه
. ترين شكل خوشنويسي در طول دوران حكومت مغول نستعليق بـوده اسـت    برجسته

شـده و گـاه     جوهر مورد استفاده كاتبان، معموالً سياه بوده كه با صمغ عربي مخلوط مـي 
  . )17-16راجرز، ص(گشته است   نيز با گرده طال افشان مي

اي موارد خطوطي به صورت مورب   در پاره سطر است كه 25هر صفحه از متن شامل 
  .باشند  هايي از صفحات حاوي متن اين نسخه مي  نمونه 6و  5تصاوير . اند  كتابت شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
موزة ويكتوريا واي از متن اكبرنامه،صفحه. 5تصوير

  ،  IS.2:1/192-1896 :شمارة موزه آلبرت لندن،
  )3/12/91سايت موزه ويكتوريا و آلبرت،(

موزة ويكتوريا و اي از متن اكبرنامه، صفحه.6تصوير
  ، IS.2:1/140-1896: شمارة موزهآلبرت لندن، 

  )3/12/91سايت موزه ويكتوريا و آلبرت،(

                                                      
  ).60- 59قاضي احمد قمي، ص(الكتاب شهره بود قبلةخوشنويس نامي هرات در زمان سلطان حسين بايقرا كه به . 1
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 هاي استفاده شده در نسخة اكبرنامه  كاغذ و رنگ
 هاي اين نسخه از چسباندن سه برگ كاغذ بر روي هم ساخته شده كه پس از آهـار   ورق

  .(Wheeler and Battisson, ibid) 1اند  ها با نشاسته، به خوبي صيقل داده شده  زدن اين ورق
زرد هنـدي،  : باشند  شدة مورد استفاده در اين نسخه بدين شرح مي هاي شناخته  رنگ

بـا  . ، طـال و نقـره  2شنگرف، اكسيد قرمز آهن، ماالكيت، آزوريت، نيلي، سياه دودة چـراغ 
ق اثـر انـدكي از محـو شـدن     1351-1350هـا از سـال     آمدن نقاشي وجود به نمايش در

هاي نسبتاً ضخيم رنـگ و نـوع     شود و اين شايد به دليل استفاده از اليه  ها ديده مي  رنگ
هاي نسبتاً شفاف مورد استفاده در نقاشي اروپايي   استفاده شده در مقايسه با آبرنگ3بست
  .(ibid)باشد 

پوسـته    ي نسخة موزة ويكتوريا و آلبـرت عالئمـي از پوسـته   در بسياري از مينياتورها
هاي ضخيم رنگ استفاده   شود كه در مناطقي كه اليه  ها ديده مي  شدن و پودر شدن رنگ

چنين در مـواردي كـه سـطح نقاشـي       هم. خوردگي بيشتر است  اند، ميزان اين ترك  شده
ـ . تر اسـت   صيقل داده شده باشد اين اتفاق محتمل ة سـفيد اسـتفاده شـده بـراي     رنگدان

  .ها، ظاهراً بيشتر مستعد ترك خوردن است  كردن چهره رنگ
  
  هاي نسخة اكبرنامة موزة ويكتوريا و آلبرت لندن   نگاره

است كه سه نگاره توسط مـوزه بـه نمـايش گذاشـته نشـده        نگاره 116اين نسخه شامل 
. دان خالق آنها معلـوم اسـت  مشخصات اين سه نگاره اعم از عنوان و نيز نام هنرمن. است

 33تـا   5/30باشد، طول آنهـا تقريبـاً بـين      ها در اين نسخه كامالً يكسان نمي  ابعاد نگاره

                                                      
بـود كـه از    وصـلي شد يك اليه كاغذ نبود بلكه نوعي مقوا بـه نـام     معموالً زير كاري كه در مينياتور استفاده مي. 1

 وصـلي كاغذهايي كه جهت ساخت . شد  چسباندن دو يا سه اليه كاغذ به يكديگر با استفاده از خمير آرد ساخته مي
اي صيقلي كـردن سـطح كاغـذهاي مزبـور، آنهـا را در      به هم چسبانده شده بودند در سايه خشك شده و سپس بر

شـد و در انتهـا آن را بـا سـنگ       كردند كه اين كار باعث خشك شدن نسبي كاغذ مي  ور مي  محلول زاج سفيد غوطه
  .شدند  آميزي و تزيين مي  معموالً كاغذها، رنگ. (Gupta, p. 5)دادند   عقيق صيقل مي

2. carmine lake. 
هـاي رنـگ بـه يكـديگر بچسـبند و        رود تـا دانـه    هايي كه در ساخت مواد رنگي به كار مي  ع چسبهر يك از انوا. 3
 ).52ص كرامتي،(نامند   مي (binder)را بست ) مانند صمغ عربي(اي يكپارچه درآيند   صورت مجموعه  به
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نگاره  113از مجموع . متر متغير است  سانتي 20تا  18متر و عرض آنها تقريباً بين   سانتي
در دو صفحة مقابل روايت را  20باشد كه  اي مي  نگاره دولته 40به نمايش گذاشته شده، 

هاي قرمز، الجـورد، سـبز، سـياه و طاليـي       كلية صفحات با رنگ. اند  هم به تصوير كشيده
آغـاز و   IS.2:2-1896ها به صورت مسلسل از   شمارة موزة اين نگاره .اند  كشي شده  جدول

چهار نگارة اين نسخه، توسط نگارنده به عنوان نمونـه  . شود  ختم مي IS.2:117-1896به 
   .انتخاب شده است

  
  
  

هاي  زمان توسط فيل قصاص پيروان خان. 7تصوير 
  IS.2:89-1896 :شمارة موزه. شده تربيت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :شمارة موزه. محاكمة ميرزا ميرك مشهدي .8تصوير 
IS.2:90-1896  
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  .نبرد پيش از تسخير قلعة بوندي در راجستان. 9تصوير
  IS.2:103-1896: شمارة موزه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .زمان و پيروانش هاي خان توقيف قايق .10تصوير 
  IS.2:97-1896: شمارة موزه
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  هاي حواشي صفحات نسخة اكبرنامه  نوشته  اطالعات حاصل شده از دست
ها حاوي اطالعاتي است كه جهت درك بهتـر اثـر مـا را يـاري       هاي پيرامون نگاره  حاشيه

گـذاري صـفحات و مـدت      ها، نگارگران، شماره  ن نگارهاين اطالعات شامل عنوا. رساند  مي
  .باشد  زمان اجراي هر نگاره مي

  
  ها  عنوان نگاره. 1

اي تاريخي است كه حاوي روايـات مسـتند و     نسخه اكبرنامهگونه كه قبالً ذكر شد   همان
 اسـت  اكبرنامهنسخة اكبرنامة موزة ويكتوريا و آلبرت رونوشت بخشي از . باشد  واقعي مي

بنابراين هر تصوير عنـواني دارد  . كه به همت هنرمندان كارگاه اكبرشاه مصور شده است
عنـاوين  . انـد   ها مكتوب شده  و يا در حواشي كناري نگاره) 11تصوير(كه در حاشية پاييني 

معموالً در قالب يك جملـه و  ) كه به خط نستعليق و با جوهري به رنگ قرمز نگاشته شده(مذكور 
  .ه رويداد نگارة مورد نظر اشاره دارنديا عبارت ب

  
  
  

نمونة عنوان نگاره در حاشية  .11تصوير 
  .پاييني آن

  
  

  
  

  نگارگران نسخة اكبرنامه. 2
 »طرح«عبارات . اند  هنرمند كار مصورسازي اين نسخة خطي را بر عهده داشته 60حدود 

گونه كه از   همان »طرح«كلمة . باشند  هاي نسخة مزبور مي  ، ضميمة بيشتر نگاره»عمل«و 
در . آميـزي اسـت    به مفهوم رنگ »عمل«شود به معناي طراحي و   معناي آن استنباط مي

. اسـت   آميزي توسط دو استاد صورت گرفته   نسخه، طراحي و رنگ هاي اين  بيشتر نقاشي
هـا    ارهدر برخـي نگـ  . باشد  تر مي  آشناتر و شهره  آميز، نام معموالً طراح نگاره نسبت به رنگ
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را بـر عهـده    )ها  همان ساخت و ساز چهره(شخص سومي نيز همكاري داشته كه وظيفة اجرا 
اين عبارت در حاشية پاييني پنج نگاره . شود  شناخته مي »نامي  چهره«داشته و با عبارت 

  . )12تصوير (شود  مشاهده مي اكبرنامهنگارة  113از مجموع 
  
  
  
  
  

  .دان خالق نگاره در حاشية پايين آننمونة اسامي هنرمن .12تصوير 
  

  ها  گذاري نگاره  شماره. 3
شود؛ يكي موقعيت نگـارة مزبـور را در ايـن      دو عدد در حاشية پاييني هر نگاره ديده مي

شده بين  مجموع نسخة موزة ويكتوريا و آلبرت و نسخة تقسيم(جلد و ديگري در كل نسخة خطي 
در برخي موارد نيز شاهد سه شـماره در  . كند  شخص ميم) كتابخانة چستربيتي و موزة دوبلين

عالوه بـر ايـن سـه شـماره، در گوشـة پـاييني همـة تصـاوير         . ها هستيم  پايين اين نگاره
هـا بـه صـورت      اين شـماره . است  صورت دستي نوشته شده   اي به رنگ مشكي و به  شماره

رة خاص و عدد مخـرج  باشند؛ عدد نوشته شده در صورت كسر، شمارة آن نگا  كسري مي
زعـم    بـه . اسـت  )هـاي نسـخه    تعـداد نگـاره  ( 117ها عـدد    كسر به صورت ثابت در همة نگاره

در حاشـية  ) هاي اين نسـخه   پس از خريداري و جدا كردن برگ(نگارنده، اين شماره توسط موزه 
  .است   شده  ها نگاشته   پاييني اين نگاره

  
  
  

  
  .ي متعدد در حاشية پاييني نگارهها گذاري نمونة شماره .13تصوير 
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  مدت زمان اجراي هر نگاره. 4
كه معموالً عبارتي مركب از يك عدد و كلمة (است    مدت زماني كه صرف تكميل هر نگاره شده

در . هاي برخي نسخ آن عصـر وجـود دارد    به صورت يادداشت در حاشية نگاره )است »روز«
هاي برآورد زماني در حاشية   گونه يادداشت  نيز ايننسخة اكبرنامة موزة ويكتوريا و آلبرت 
نمونـه از ايـن    17سـيلر،  . اسـت   هـا مكتـوب شـده      پايين نقاشي يا در گوشة پايين نگاره

ايــن . (Seyller, p. 257) هــاي زمــاني را در ايــن نســخه شناســايي كــرده اســت  يادداشــت
زي زماني و نيز مدت زمان كار ري  تواند معيار مناسبي براي سنجش برنامه  ها مي  يادداشت

  .هاي پيچيده و كاملي باشد  بر روي چنين نقاشي
  

نمونة نوشتن مدت زمان اجـراي  . 14تصوير 
  نگاره در حاشية نگاره

  
  تركيب خوشنويسي و نگارگري در نسخة اكبرنامه

، كادرهـاي  )نگـاره  57(نگـارة موجـود در ايـن مـوزه      113درصد از مجمـوع   50قريب به 
باشـد    محتواي اين كادرها بخشي از متن اصلي مـي . شوند  شده را شامل مي خوشنويسي

وسيلة   اين كادرها معموالً به. است   شده  نگاشته  )خط مرسوم دربار مغول(كه با خط نستعليق 
  .اند  رنگ با دو خط ظريف مشكي در دو طرف آن محصور شده  جدولي طاليي

  
  موزة ويكتوريا و آلبرت لندن رنامه محفوظ درهاي نسخة مصور اكب  هاي نگاره  ويژگي

بررسـي مضـموني؛   . 1: توان بررسي نمود  را از سه جهت مي اكبرنامههاي نسخة   نگاره
  .بررسي عناصر و اجزاي تصوير. 3بررسي ساختاري؛ . 2

 
  هاي نسخة اكبرنامه  بررسي مضموني نگاره

از آنجا كـه بيشـترين   . اند  بودهنگارگران دوران گوركاني چندان مجاز به انتخاب موضوع ن
هاي اين دوره مصور كردن نسـخ بـوده اسـت، متـون نسـخ مزبـور موضـوع          حجم نقاشي

ايـن محـدوديت در انتخـاب موضـوع، توسـط      . نموده است  هاي آنان را مشخص مي    نگاره
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 نقاشان گوركاني در مورد متون تاريخي كه حاوي مطالب مستند هستند، بيشتر محسـوس 
طرفي از اصول مهم نقاشي گوركاني   توان به اين نتيجه نايل شد كه بي  براين ميبنا. است

گر، گسستي در مجموعة ايـن تصـاوير احسـاس      با وجود تنوع مضامين، نظاره. بوده است
هـاي    گرايـي، در نگـاره    واقـع . شـود   ها مشاهده مي  نكرده و نوعي نظم و يكدستي در نگاره

هـاي ايـن دوران بـه عنـوان       كه بسياري محققان از نقاشيدوران گوركاني به حدي است 
  . (Verman 2, p.2) اند  مدارك مستند جهت مطالعة سبك زندگي مردمان استفاده نموده

 
  هاي نسخة اكبرنامه  بررسي ساختاري نگاره

هاي اين نسـخه نـوعي       تقريباً در تمامي نگاره :هاي نسخة اكبرنامه  پرسپكتيو در نگاره. 1
ها موقعيتي بين دو بعد نمايي   در واقع اين نگاره. شود  نگي در پرسپكتيو مشاهده ميدوگا

گيري و چيدمان پلكاني برگرفته از نگـارگري    عواملي همچون قلم. و سه بعد نمايي دارند
گيـري پرسـپكتيو بـه شـيوة       كـار   هايي از به  باشند؛ اين در حالي است كه نشانه  شرقي مي

وجود اين پارامترهاي نقاشي شـرقي و نقاشـي اروپـايي در كنـار     . شود  غربي نيز ديده مي
گونه   اين. جا و مناسبي از دو بعد نمايي و سه بعد نمايي شده است  يكديگر باعث تلفيق به

فضاها از خصوصيات نقاشي هندي است كه اين سـبك را از نگـارگري ايرانـي و نقاشـي     
  .كند  اروپايي متمايز مي

ديـد  (ها از پرسـپكتيو واگـرا     ها، فرش  ها، رودخانه، خيمه  نمايش قلعه از طرف ديگر در
هـا و حيوانـات از پرسـپكتيو      استفاده شده است؛ در حالي كه در نمـايش انسـان  ) كبوتري
ـ (همگرا  هـاي    استفاده شده است كـه ايـن دوگـانگي پرسـپكتيو از ميـراث     ) رو هديدن از روب

  . ايرانيان است
 
نكتة حائز اهميت در مـورد   :هاي نسخة اكبرنامه  ه شده در نگارههاي استفاد  رنگ. 2
هاي استفاده شده   هاي نسخة اكبرنامه اين است كه با وجود استقالل رنگ  هاي نگاره  رنگ

هـا ايفـا     هاي رنگين نقش مهمـي را در ايـن نگـاره     هاي نسخة مزبور، خاكستري  در نگاره
بعد نمايي اسـت، اسـتفادة نقاشـان        ها به سمت سه  از آنجا كه گرايش اين نگاره. كنند  مي

چنانچـه  . باشـد   هاي رنگين به هدف القاي عمق، قابل توجيه مـي   اين نسخه از خاكستري
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نمودند قادر به القاي اين درجه از عمق   هاي خالص استفاده مي  نقاشان اين نسخه از رنگ
بـا  (هـاي متفـاوت     وجود آمدن اليـه   هاي رنگين باعث به  استفاده از خاكستري. شدند  نمي
هـا، حيوانـات، تزيينـات      شده است؛ بدين صورت كه در نمـايش پيكـره  ) هاي متفاوت  فاصله

تري استفاده شده   هاي زنده  ها، از رنگ  هاي دست انسان اعم از منسوجات و خيمه  ساخته
  . نظر آيند تر به  زمينه جلوة بيشتري داشته و نزديك  تا در ميان فضاي خاموش پس

هاي گرم   هاي استفاده شده در اين نسخه، كاربرد بيشتر رنگ  نكتة ديگر در مورد رنگ
هاي سرد است كه به عقيـدة نگارنـده، ايـن امـر ريشـه در نقاشـي كهـن          نسبت به رنگ

هندوستان دارد؛ چرا كه با مشاهدة نقاشي هندوستان پيش از سلسلة مغول شاهد غالـب  
كه اين امر يكـي از وجـوه تمـايز نقاشـي     (هاي سرد هستيم   سبت به رنگهاي گرم ن  بودن رنگ

همچنين با وجـود كوچـك بـودن عناصـر تصـويري نقاشـي       . )باشد  هندي و نقاشي ايراني مي
دهـد؛ بـه عنـوان      هاي استفاده شده تصور دقيقي از جنسيت اشيا به ناظر مي  مغول، رنگ

  .(ibid, p. 3)ست و پارچه به خوبي محسوس ا مثال جنس چوب، فلز
  

  هاي نسخة اكبرنامه  بررسي عناصر و اجزاي تصويري در نگاره
غالـب  . شـوند   هـا محسـوب مـي     تـرين اجـزاي نگـاره     هاي انساني مهـم   پيكره :ها  پيكره. 1

ــردازي و   شخصــيت. هــاي نســخة مــورد مطالعــه، شــلوغ و پرجمعيــت هســتند   نگــاره پ
هاي ايرانـي كـه     رغم نگاره  علي. هندي است سازي يكي از خصوصيات بارز نقاشي  شباهت

هـا و    هاي اين نسخه بر رئـال بـودن چهـره     باشند، در نگاره  هاي سمبليك مي  داراي چهره
اين ويژگي بعدها بر نقاشي ايراني تأثير گذاشته اسـت،  (ها تأكيد شده است   حاالت فيزيكي پيكره

طهماسب بـدون    ان براي نماياندن چهرة واقعي شاه به عنوان مثال بعدها در مكتب اصفهان تالش نگارگر
  . )به هم زدن حالت نگارگري محسوس است

انـد كـه ايـن امـر       هاي دوران مغول در فضاهاي باز به تصوير كشيده شده  بيشتر نگاره
فرصت مناسب جهت مطالعة زنـدگي و فرهنـگ مردمـان عـادي آن دوران را در اختيـار      

  .(ibid, p. 2)پژوهندگان قرار داده است 
شـده در نسـخة مـورد مطالعـه از تنـوع بـااليي        تصوير كشيده هاي به  ها و پيكره  چهره

شـود؛    وفـور مشـاهده مـي     ها، خصوصيات بومي هندي به  در مورد چهره. برخوردار هستند
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عنوان مثال، تفاوت رنگ پوست افراد كامالً محسوس است و از درجات رنگي متنـوعي    به
ها نيز از تنوع بااليي در نمايش حاالت   پيكره. پوست استفاده شده استبراي نشان دادن 

ايـن  (شـود   هـا ديـده مـي     رخ حالتي است كه در اين نگاره  حالت نيم. فيزيكي برخوردارند
. )رخ بـوده اسـت    سـه  ةرخ در نگارگري ايراني محبوب نبوده و ترجيج آنها زاوي  نيم ةدرحالي است كه زاوي
در واقـع  . هـاي افـراد عـادي اسـت      ر نقاشي مغول، حضور فراوان پيكرهنكتة قابل توجه د

انـد    هاي خويش نداشـته   نقاشان مغول هيچ پرهيزي از ترسيم مردمان معمولي در نقاشي
(ibid, p. 3).  

تصويركشـيدن   ظاهراً بـه . جزء جدانشدني نقاشي مغول هستند حيوانات :حيوانات. 2
نكتة قابل توجه عدم نمايش . نقاشان مغول بوده استهاي   هاي شكار از عالقمندي  صحنه

ها است كـه علـت آن را     در اين نگاره) مانند اژدها و سيمرغ(اي   موجودات غريب و افسانه
توان مستند و واقعي بودن روايات اين نسخة تاريخي و نيز گرايش نقاشان هندي بـه    مي

است كه بعضـي نقاشـان ايـن     اهميت مصور كردن حيوانات تا بدان حد. رئاليسم دانست
ــده     ــهره ش ــات ش ــاختن حيوان ــور س ــر در مص ــل تبح ــه دلي ــتان ب ــد  دوره از هندوس   ان

(Guy and Britschgi, p. 80). هاي حيواني نسبتاً متنـوعي اعـم از چهارپايـان، آبزيـان و       گونه
تـالش نقاشـان ايـن مجموعـه دسـتيابي بـه       . شـود   ها مشاهده مي  پرندگان در اين نگاره

رخ بـه تصـوير     حيوانات اين نسخه غالباً در حالـت نـيم  . سم در ترسيم حيوانات استرئالي
هاي نقاشي مغول   همچنين حاالت فيزيكي متنوع و تحرك باال از ويژگي. اند  كشيده شده

در ترسيم حيوانات است اين امر وجه تمايز نقاشـي مغـول بـا نقاشـي ايرانـي اسـت كـه        
گرايانـة اجـزاي بـدن      قاشـان مغـول بـه ترسـيم واقـع     توجه ن. تحرك هستند  حيوانات كم

جا پيش رفته اسـت كـه حتـي بـا داشـتن        تا بدان )ها ها، گوش  مانند مو، ناخن، شاخ(حيوانات 
اين . (Verma1, p. 34)هاي حيوانات به سادگي قابل تشخيص هستند   اطالعات اندك، گونه

ل و حتـي مطالعـة آنـاتومي    دهندة مشاهدة مكرر حيوانات توسط نقاشـان مغـو   امر نشان
عالوه بر دقت در فرم و رنگ حيوانات، هـر حيـوان در طبيعـت    . حيوانات توسط آنهاست

گرايـي    آميزي حيوانات نيـز واقـع    در رنگ. مخصوص خودش به تصوير كشيده شده است
هـاي    رنگ بـا توناليتـه   هاي نازك  باشد كه در اين راستا از اليه  نقاشان مغول محسوس مي

  . باشد  اند و همچنين خطوط دورگيري حيوانات بسيار ظريف مي  م استفاده كردهمالي
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هاي اين نسخه فضـاهاي مسـقف ديـده      اي از مجموع نگاره  در هيچ نگاره :معماري. 3
تنها فضـاهاي داخلـي   . اند  ها در فضاي باز به تصوير كشيده شده  شود و تمامي روايت  نمي

ها، هر كجا تصويري از نماي بيروني   در كلية نگاره. باشد  ميها   ها و قلعه  شامل صحن كاخ
نماي . خورد، آن بنا به يقين قلعه و يا دژ و يا دروازة ورودي شهر است  بنايي به چشم مي

اي و بدون تـزيين بـوده و گـاهي      هاي مزبور از آجرهايي به رنگ قرمز ـ قهوه   بيروني قلعه
به علت اسـتفادة نقاشـان مغـول از    . اند  عظيم بنا شدههاي   هاي مزبور بر روي صخره  قلعه

تنهـا  . شـود   ها نيز ديـده مـي    ها، بخشي از فضاي دروني قلعه  ديد كبوتري در نمايش قلعه
نشين هستند كه نسبت به نماي   هاي شاه  ها و عمارت  ها كوشك  فضاهاي داخلي اين نگاره

  .باشد  بيروني، داراي تزيينات نگارگري بيشتري مي
ها كـامالً برگرفتـه از الگوهـاي ايرانـي       تزيينات به كار رفته در اين نگاره: تزئينات. 4
ها، ديوارهـاي داخلـي     ها، جامه  ها، تخت شاه، سايبان  اين تزيينات كه بر روي فرش. است
شود غالباً به يكديگر شباهت داشـته و شـامل نقـوش      ها و ادوات جنگي مشاهده مي  قلعه

آميـزي ايـن نقـوش، رنـگ طاليـي جايگـاه         در رنگ. شود  ي و ختايي ميتجريدي اسليم
  .اي دارد  ويژه

  
  گيري  نتيجه

. توان پربارترين دوران هنري سلسلة مغـول در هندوسـتان دانسـت    دوران اكبرشاه را مي
مهاجرت هنرمندان ايراني به هندوستان، نقطة عطفي براي نقاشي هندوسـتان محسـوب   

به سرپرستي كارگـاه نقاشـي مغـول منسـوب شـده و بـه تعلـيم         اين هنرمندان. شود مي
هاي  از طرفي ارتباط اكبرشاه با اروپاييان موجب سرايت سنت. هنرمندان هندو پرداختند

در ايـن عصـر نسـخ بسـياري     . نقاشي آنها به نقاشي اين دورة تاريخي هندوستان گرديـد 
. مطالعه از اين دسـت اسـت   نسخه اكبرنامة مورد. بازنويسي و به دست نقاشان مصور شد

هـايي   شـدن  دسـت  به م بازنويسي و مصور و پس از دست1590 /ق998اين نسخه درسال
م توسط مـوزة ويكتوريـا و آلبـرت لنـدن     1896 /ق1314-1313چند، سرانجام در سال 

متأسفانه اين نسخه، توسط موزه برگ برگ شده و براي نمايش بـه ديـوار   . خريداري شد
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باشـد كـه شـامل      خة مذكور، كپي بخشي از جلد سوم اكبرنامه مـي متن نس. آويخته شد
تـأثيرات  . ق اسـت 985ق تـا  968سال از امپراتـوري اكبرشـاه يعنـي از سـال      17وقايع 

خوشنويسي و نقاشي ايراني در اين نسخه كامال محسوس است؛ اين درحـالي اسـت كـه    
  .شود ده ميها مشاه هاي نقاشي هندوها و اروپاييان نيز در اين نگاره سنت
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