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پـژوهـشي در آثار آقـا رضـا جهـانگیری
نگـارگر ایرانـی دربار جهانـگیرشاه بابری

*

لیالحقیقتجو

**

کارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،89/8/24:تاریخ پذیرش نهایی)90/10/4:

چکيده
مرقع گلشن یکی از نسخ منحصر به فرد نگارگری ایران است که در زمان جهانگیر شاه بابری در هند تهيه و مصورسازی
شده است .عالوه بر این آثاری از نقاشان نامداري چون بهزاد ،میرسید علی و عبدالصمد در آن گرد آمده است .آقارضا جهانگیری
از جمله هنرمندانی است که به مانند سایر نخبگان زمان صفوی به هند مهاجرت نموده و در نقاشخانه سلطنتی دربار جهانگیر
شاه بابری به خدمت مشغول گردید .بیشترین آثار خلق شده این هنرمند به گواهی امضاهای وی در آثارش به زمان شاهزادگی
شاه مذکور تعلق دارد .در این دوره ،او به دلیل خواست و عالقه شاه سلیم به مانند سایر نگارگران به تمرین و ممارست از روي
نقاشي ها و گراورهاي اروپایی پرداخت .عليرغم اينكه نگارگري هاي آقا رضا بسيار تحت تاثير واقعگرايي نقاشيهاي غربي
است ،اما هرگز میراث و سنت های صفوی را رها ننموده و پایبندی خود را بدان حفظ نمود .اين مقاله بر آن است تا با استفاده
از منابع موجود شامل :تصاوير آثار اين هنرمند در مرقع گلشن كتابخانه نسخ كاخ گلستان و استفاده از كتب مرجع و ديگر
منابع به روشن ساختن و معرفي آثار آقارضا جهانگيري هنرمند دربار چهانگير شاه بابري بپردازد .روش تحقيق در اين مقاله
توصيفي و تحليلي است.

واژه های کليدي
مرقع گلشن ،آقا رضا جهانگیری ،نگارگری هند و ایرانی ،رقم ،كاخ گلستان.
*این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده تحت عن وان «آقارضا جهانگیری هنرمند ای رانی دربار جهانگیر شاه
بابری» می باشد که به راهنمایی جناب آقای دکتر یعقوب آژند به انجام رسیده است.
**تلفن ،021-33113335 :نماب ر.E-mail: leilahaqiqat@yahoo.com ،021-33111811 :
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مقدمه
مرقع گلشن 1یکی از نسخ منحصر به فرد کتابخانه نسخ
خطی کاخ گلستان است که از نظر مطالعه تاريخ نقاشي ايران و
هند ،تاریخ سیاسی و مردم شناسی حائز اهميت فراوانی است.
اين آلبوم يادگار دورهايست كه هنر و تمدن ايران در هندوستان
مورد عالقه و توجه بود .مرقع فوق الذکر مجموعهای از آثار
خوشنویسی ،نگارگری و تذهيب هنرمندان ایرانی و هندی را در
خود جای دادهاست .عالوه بر اینکه برخی از خطوط و مجالس
تصويری این مرقع از شاهكارهاي استادان و هنرمندان مشهور
ايران چون بهزاد میباشد که پیشتر براي همايون و اكبر از ايران
به ارمغان برده شده بودند.
جهانگير شاه جمعي از هنرمندان را مأمور كرده است كه اين
آثار گرانبها را براي آنكه از دستبرد زمان در امان باشد بهطرز
بديعي بصورت مرقع درآوردند .مذهبان و مصوران و صحافان
در نظم مرقع نهايت سليقه و دقت و ظرافت را بكار بردهاند و براي

زيبایي و نفاست آن در حاشية هر صفحه از مشاهير آن عهد نيز،
تصاوير و مجالسي بسيارشگرف و بديع نقش كردهاند .در دوره
وی ،هنر نگارگری هند راه خود را طی نمود و تعدادی هنرمند
برجسته هندی و ایرانی در آن به ایفای نقش پرداختند .از جمله
این نقاشان میتوان به آقا رضا اشاره نمود که پس از فرخ بیک به
همراه پسرش که گوی سبقت را از پدر ربود ،به هند رهسپار شد.
و آثاری زیبا و دلچسب از خود به یاد گار نهاد که بیشترین تعداد
این آثار یعنی  12اثر رقم دار این هنرمند در مرقع گلشن محفوظ
در کاخ گلستان تهران است .از آنجا که بیشتر آثار بر جای مانده
او به گواهی امضاهای موجود در آثارش که خود را “مرید پادشاه
سلیم” خوانده ،در زمان شاهزادگی جهانگیر (با لقب پادشاه سلیم
در شهر ا ...آباد به سر میبرد) است ،لذا تمرکز اصلی این مقاله بر
روی این دوره محدود (حدود  6سال) بوده و نهایت ًا به معرفی آثار
هنرمند مذکور در این مرقع زیبا پرداخته خواهد شد.

1ـ احوال و نامهای مختلف آقارضا

عصر نظير وعديل خود ندارد .اگر در اين روز اوستاد
عبدالحي و اوستاد بهزاد در صفحه روزگار ميبودند،
انصاف كار او ميدادند .پدرش آقا رضائي هروي در
زمان شاهزادگي من به خدمت من پيوسته ،او را نسبت
خانهزادي به اين درگاه است .غايت ًا او را هيچ آشنايي و
مناسبت به كار پدرش نيست ،بلكه از يك عالَم نميتوان
گفت و مرا نسبت به او حقوق تربيت بسيار است .از
صغر سن تا حال خاطر هميشه متوجه تربيت او بوده تا
كارش به اين درجه رسيده ،الحق نادره زمان خود بوده»
(جهانگیرشاه ،بی تا.)237 ،
دومین منبعی که با استناد به آن میتوان تاریخ والدت آقارضا
را حدس زد ،برگی در مرقع گلستان در نگاره "درویش و نجیب زاده
باز به دست به شماره  12537است" .رقم اثر مذکور که در سمت
راست و باالی تصویر بصورت عمودی نوشته شده است ،بدین
شرح است" :عمل مرید باخالص آقا رضای جهانگیر پاشاه “
گفتنی است که در سمت دیگر همین اثر عبارت “در سن شصت
سالگی ساخته شد سنه  ”1030نگارش یافته که از روی آن میتوان
تاریخ والدت آقا رضا را تقریب ًا سال  970هجری دانست(تصویر .)7
بر اساس نظر جهانگیر در توزک جهانگیری که هنرمند یادشده
را “آقارضای هروی” خوانده ،احتما ً
ال وی در هرات تولد یافته است.
همچنین بنابر امضای ابوالحسن ،فرزند ارشد نقاش ،در یکی از
آخرین آثارش که خود را بدین صورت “عمل العبد الحقير نادرالزمان
ابوالحسن مشهدي شاه جهاني” معرفی نموده ،ممکن است آقا رضا
مدتی را در مشهد سپری کرده و نقاشی را در محضر اساتید این
شهر آموخته و فرزندش ابوالحسن نیز در همانجا بهدنیا آمده باشد.
بیچ نیز در “کتاب نقاشی در دوره امپراطوری مغوالن بزرگ در

رقم و امضای آقارضای در بیش از  20اثر ظاهر شده است که
نمیتوان آن را از نظر دور ساخت .باید اذعان نمود اطالعات مکتوب
معاصر این هنرمند را کمتر میتوان یافت .در کتابی که ابوالفضل
عالمی نگاشته ،نام بسیاری از هنرمندان زمان اکبر اعم از هنرمندان
پایه یک و هنرمندانی که از اهمیت کمتری برخوردارند و شرح
برخی آثارشان ذکر شدهاست ،که هیچ نامی از آقارضا (هنرمند
مورد بحث) در آن برده نشدهاست .همچنین در هیچ یک از کتب
گلستان هنر قاضی احمد قمی و تاریخ عالم آرای عباسی اسکندر
بیک منشی؛ مورخان دربار صفوی نامی از وی برده نشدهاست. 2
تنها کتابی که نام وی در آن برده شده ،کتاب جهانگیرنامه یا
توزک جهانگیری است که در واقع خاطرات جهانگیرشاه در آن
نوشته شده است .سایر اطالعات را شاید بتوان از رقم های موجود
در زیر آثارش و بعض ًا رقم هایی که در آثار فرزندان و شاگردانش
بکار رفته بدست آورد.
این قبیل اطالعات محدود شامل محل تولد والدت و مرگ،
شاگردان و فرزندانش میشود .نخستین اشاره چند خطی است که
جهانگیرشاه هنگام تمجید از ابوالحسن فرزند ارشد آقارضا در کتاب
مذکور و در شرح جشن سيزدهمين نوروز پادشاهي خود میآورد
که به قرار زیر است:
«در اين تاريخ ابوالحسن مصور به خطاب نادرالزماني
سرفراز گشت .مجلس جلوس مرا در ديباچه جهانگير نامه
كشيده ،به نظر درآورد .چون سزاوار تحسين [و] آفرين
بود ،مورد الطاف بي كران گشت .كارش به عيار كامل
رسيده وتصوير او از كارنامههاي روزگار است  .در اين
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هند” همین نظر را بیان نمودهاست ( .)Beach, 1987, 25عالوه بر این
در نگاره دیگری از ابوالحسن که در دوران نوجوانیش و در نسخه
خطی انوار سهیلی کار شده چنین امضا شده است“ :عمل ابوالحسن
خاک آستان رضا” که شاید این امر نیز تاییدی بر این مدعا باشد.
از سویی دیگر به گواهی امضای ابوالحسن ،در نخستین
طراحیاش (یک کپی از روی گراور سنت جان) در سن سیزده
سالگی”رقم ابوالحسنبنرضامريدخانه زاد ،در سن سيزده سالگي
 1009ق“  ،تاریخ تولد وی احتما ً
ال  996هجری بوده است (Das,
 .)1978, 73عالوه بر این وي در حاشيه آخرين آثارش كه تصاوير
رسمي شاه جهان است ،يك بار رقم «خاندان زاده نادر الزمان
مشهدي سنه …» و بار ديگر«عمل العبد الحقير نادر الزمان ابوالحسن
مشهدي شاه جهاني»را آورده است .بنابراين ميتوان محل تولد او را
مشهد دانست (كري م زاده تبریزی.)258 ،1370 ،
از این رو بنابر شواهد فوق ،آقارضا به احتمال زیاد چندی
پس از تاریخ یاد شده به هند عزیمت نموده و مستقیم ًا به خدمت
شاهزاده سلیم درآمدهاست .بر اساس سبک و سیاق متاثر از
نقاشیهای اروپایی آثار این هنرمند که در حواشی مرقع گلشن
است ،میتوان بر نظریه آخر صحهگذاری نمود .چرا که این امر
خود تائیدکننده آن است که وی مدتی را به تمرین و کپی برداری
از سبکهای اروپایی پرداخته و آشنایی در خور توجهی با
سبکهای رایج کسب نموده است.
شایان ذکر میباشد که در هیچ منبعی به تاریخ مرگ این هنرمند
اشاره نشده است .اما از آن جهت که از آقارضا هیچ اثر دارای رقم یا
منسوب در دوره شاه جهان در دست نیست ،میتوان دریافت مرگ
هنرمند مورد بحث در دوره پادشاهی جهانگیر بوده است.
در باب نام رضا و اینکه وی خود را بصورت “آقا رضا” در
امضاهایش خوانده ،شاید بدلیل این باشد که با رضای عباسی
هنرمند هم عصرش اشتباه نشود .نام های بر جای مانده از او که در
امضاهایش دیده میشود به شرح زیر است“ :آقا رضای مصور”،
“آقا رضا”“ ،رضا” ،که در اکثر موارد به دلیل عالقه به شاه و اعالم
تواضع خود را “مرید باخالص پادشاه سلیم” یا “غالم باخالص
پادشاه سلیم” ”،مرید باخالص جهانگیر پادشاه”“ ،مشق کمترین
رضا” معرفی نموده است.
نادره بانو یکی از شاگردان آقارضا در صفحه  51و  127مرقع
گلشن دو اثر خود را اینچنین امضا نموده است:

تصویر -1اثری از نادره بانو ،برگ شماره 127مرقع گلشن(بخش بزرگ نمایی شده).
ماخذ( :کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان)

“عمل نادره بانو بنت میرتقی شاگرد آقا رضا”
“ عمل بنده پادشاه سلیم نادره بانو دختر میرتقی شاگرد رضا “
(تصاویر 1و .)2
همانگونه که در امضای فوق دیده میشود ،نام “آقارضا” و
یا “رضا” به تنهایی و بدون هیچ پسوند یا پیشوندی ذکر شده
است .در برخی امضاهای بکار رفته در آثار رضا عباسی کلمه
“عباسی” در ادامه امضای وی دیدهمیشود که نشانگر اعطای
لقب و مرحمت از سوی شاه عباس است که گفته مورخینی چون

تصویر - 2اثر دیگری از نادره بانو به شماره 51مرقع گلشن(بخش بزرگ نمایی شده).
ماخذ( :کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان)
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اسکندربیک موید همین نظر است .اما در ذیل امضای آقا رضا
هیچگاه “رضا جهانگیری” یا “آقارضای جهانگیری” دیده نمیشود،
بلکه کلمه”جهانگیر پادشاه” یا “پادشاه سلیم” در اکثر موارد در
باالی امضای این هنرمند و یا در وسط نقاشی و جدای از نام
وی دیده میشود که این امر بدین معنی است که شاه به وی لقبی
اعطا نکرده بلکه هنرمند بدلیل تواضع به شاه خود را مرید و غالم
و کمترین جهانگیر و یا سلیم پادشاه خوانده و به اعتبار اینکه در
کارگاه سلطنتی مشغول کار بوده نام شاه را باالی امضای خود
ذکر کرده است.
عالوه بر این در نوشتههای کتب بررسی شده ،مطلبی در اینمورد
که تاییدکننده اعطای لقب به رضا باشد ،به چشم نمی خورد .جمله
بیان شده توسط جهانگیر درباره آقارضا و فرزندش ابوالحسن
نیز موید همین نظر است و جهانگیر ،آقا رضا را بدلیل اینکه وی
پدر ابوالحسن بوده ،مورد خطاب قرار داده است .در مواردی که
شاهان بابری نقاشی را مورد وثوق قرار میدادند به وی لقب اعطا
میکردند .مانند عبدالصمد که در زمان اکبر لقب "شیرین قلم" را
دریافت کرد و همواره در کارهای او امضای "عبدالصمد شیرین
قلم" دیده میشود یا در مورد سایر هنرمندان مانند ابوالحسن
فرزند رضا و استاد منصور از دیگر نقاشان جهانگیری که القاب
"نادرالزمان" و "نادرالعصر" را دریافت کردند.
عنایاتی که شاه به رضای مرید داشت ،شاید بیشتر بخاطر
فرزندش ابوالحسن بوده که او را شایسته اعطای لقب نادرالزمانی
دانسته است .لذا ذکر نام هنرمند یاد شده بصورت "آقارضای
جهانگیری" چندان مناسب به نظر نمی رسد ،اما بدلیل پرهیز از
اشتباه شدن نام هنرمند مذکور با رضا عباسی یا سایر هنرمندان
همنام وی ناگزیر به بکارگیری پسوند جهانگیر پس از نام رضا
هستیم .

 -2امضاهای رضا
بنا به تحقیق و بررسیهای انجام یافته ،خطوط بکار رفته در
رقمهای آقارضای مرید در برخی موارد یکسان نبوده و تعدد
دستخط قابل تشخیص است حتی در آن اشتباه امالیی نیز
دیدهمیشود .با بررسی دستخطهای بر جای مانده رضا و
شاگردانش (که در امضای آثار دیده میشود) که در دوره سلیم
انجام شده است ،مشابهت دست خطها را به وفور میتوان مشاهده
نمود .از این امر میتوان دریافت ،احتما ً
ال رقم هایی که در زیر
نقاشیهای رضا وجود دارد توسط فرد دیگری به نگارش درآمده
باشد (تصاویر  3و .)4

3ـ محیط هنری و آثار آقارضا
زندگی هنری آقارضا را میتوان در سه بخش مطالعه نمود.
1ـ سالهای کاری او قبل از امپراطوری جهانگیرشاه و در زمان
شاهزادگیش هنگامی که علیه پدرش طغیان کرده بود یعنی سالهای

تصویر - 3بخش بزرگ نمایی شده و مقایسه دست خط نادره بانو و آقا رضا.
ماخذ( :کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان)

تصویر - 4دست خط های مختف در رقم های رضا.

حضور وی در ا ...آباد 2ـ سال هایی که مورد کمتوجهی و بیمهری
جهانگیر قرارگرفته بود 3ـ اواخر عمر کاری وی و توجه مجدد
جهانگیر به وی و اوج کاری او .متاسفانه از آثاری که آقارضا در
ایران خلق نموده است ،اطالعی در دست نمیباشد و صرف ًا یکسری
آثار به وی منسوب است که بدون رقم بوده و مشخص نیست که
آیا این آثار در ایران به تصویر درآمده یا در هند و مسلم ًا اینگونه
آثار باید با توجه به سایر آثار وی مورد بررسی واقع شوند.
عالوه بر آن به استناد آثاری بر جای مانده از آقا رضا که دارای
رقم میباشد ،ظاهراً بیشتر این آثار در دورهای که شاه سلیم در ا....
آباد بوده است ،به تصویر کشیده شده و تعداد اندکی از آنها دارای
رقم جهانگیر است .این امر خود شاهدی بر آن است که اکثر تصاویر
درزمانشاهزادگیامپراطوریجهانگیربهتصویرکشیدهشدهاست
(یعنی اکثر آثار آقارضا در گروه اول جای میگیرند) .از تعداد 12
نگاره آقارضا در مرقع گلشن محفوظ در کاخ گلستان ،تنها دو نگاره
را میشناسیم که رقم "جهانگیر پادشاه" را داراست و باقی نگارهها
بجز یک مورد که بدون رقم جهانگیر یا سلیم است ،دارای رقم شاه
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سلیم میباشد .بنابراین میتوانیم دو نگاره فوق الذکر را بدلیل ذکر
سال در گروه آخر جای دهیم .در سایر نگاره های موجود در مراکز
مختلف هنری نیز رقم شاه سلیم چشمگیرتر است .لذا این امر نقش و
اهمیت رضا را در دوره مورد نظر بیان میدارد.
سالهایی که رضا مورد بیمهری جهانگیر قرار داشت را شاید
بتوان سالهای خاموشی رضا قلمداد نمود .البته این بدان معنی
نیست که او هیچ اثری در این دوره خلق ننموده ،بلکه همانگونه که
ذکر گردید ،بدلیل عدم وجود تاریخ در زیر محدود نگاره های برجای
مانده از رضا این نظر بیان میگردد .احتمال اینکه بتوان هریک از
آثاری از رضا که دارای رقم جهانگیر بوده ولی بدون ذکر تاریخ
است ،را به این سالها نسبت داد نیز دور از ذهن نیست.
در خالل سالهایی که شاهزاده سلیم علیه پدرش شورش کرده
بود ( 1008ه.ق و 1600 -م لغایت  1013ه.ق  3)1605-هیچ گونه
دسترسی به کارگاه پدر و نقاشان دربار وی نداشت .لیکن بهعنوان
یک حامی هنری ،خودش دارای فکر و سبک و سیاق خاص خود
بود .او کارگاه نقاشی خود را در اهللآباد پایه ریزی کرد و نقاشانی
را به خدمت گرفت .یکی از مریدان عالقمند به سلیم ،آقارضا بود که
به اعتقاد برخی از هنرشناسان مانند مایلو کلوند بیچ و خانم اوکادا
در حدود سال 1584م  992/ه.ق به هند رهسپار شده است (Beach,
 .)1978,35ولی به اعتقاد برخی دیگر مانند خانم سوزان استرانگ،
وی اندکی پیش از اولین اثر تاریخدار یعنی قبل از  1008هجری
مستقیم به خدمت وی درآمدهاست ( .)Stronge, 2002,119البته به
اعتقاد نگارنده و با توجه به آثار عدیدهای که از نامبرده در مرقع
گلشن باقی است و بررسی سایر آثار وی ،احتما ً
ال او یک یا دوسال
4
پس از تولد فرزندش جالی وطن نموده و به همراه فرخ بيك  يكي
ديگر از هنرمندان به هند مهاجرت نموده ،ابتدا در دربار ميرزا محمد
حكيم بهادر برادر ناتني اكبر شاه در كابل در آمده و از آنجا به
دربار سليم پيوسته است ( .)Beach, 2011,187سبک اروپایی و
نحوه مدلپردازی او نشان از ممارست وی در طول حداقل دو یا
سه سال میدهد که این امر نیز خود موید نظریه فوق است.
گرچه همانطور که سابق بر این ذکر شد ،نامی از آقارضا
بهعنوان هنرمند شاخص یا حتی هنرمند سطح پایینتر در هیچ
یک از منابع مورخان معاصر بابری ذکر نشده ،اما در امضایی که
رضا از خود بجای گذاشته (حاشیه برگ شماره  105مرقع گلشن)
عبارت “شاه برج” ذکر شده (تصوير )5که این عبارت بدلیل ریز
بودن و ناخوانایی تا حدی که بررسی گردید ،مورد توجه محققین
واقع نشده است .از آنجا که عالوه بر مورد مذکور هنرمند به سال
ترسیم و شهر “اکره” اشاره نموده است (این امر با رویدادها و
حوادث خاص خود منطبق میباشد) .لذا به نظر میرسد این نگاره
در کاخ اکبر کشیده شده است.
بر اساس اتفاق نظر بسیاری از هنرشناسان ایرانی و خارجی
جزئیات آشکار شدهای از مراحل زندگی آقارضا نشان میدهد که
وی مهارتهای مختلفی را بهعنوان هنرمند دربار دارا بوده است.
بر اساس کتیبه ای که سر در بنای یاد بود جهانگیر ،عمارت باغ
خسروی ا ...آباد وجود دارد؛ و در آن چنین نقش شده:

تصویر  -5بخش بزرگنمایی شده حاشیه برگی از مرقع گلشن به شماره . 105
ماخذ( :کتابخانه کاخ گلستان)

‹‹حسب الحكم حضرت شاهنشاه جهان پناهي ظل الهي نور الدنيا
محمد جهانگير پادشاه غازي باهتمام مريد اخالص آقا رضا مصور،
اين بناي عالي صورت انجام يافت1014( ››.ه.ق)
[نگارش منقول بخط عبداهلل مشكين رقم است بصورت خط
نستعليق بسیار ظريف و زيبا پيداست كه آقا رضا چون مصور
بود ،خطاطي را بيك نفر اهل فن واگذار نمود (جغتایی].)35 ،1356 ،
این کتیبه میتواند دال بر اهمیت و نقش آقارضا در خالل
سالهای حضورش در ا ...آباد باشد.
با توجه به اینکه سلیم عالقمند به آثار و نقاشی های اروپایی بود،
هنرمندانش را به مطالعه سبک و آثار اروپایی تشویق نمود .در این
میان آقارضا و شاگردانش نیز به دلیل عالقه شاهزاده به مطالعه و
تمرینایننقاشیهاپرداختند،چنانچهدرحاشیهبرگیازمرقعگلشن
محفوظ در کاخ گلستان اثری از او را میبینیم (در امضای اثر چنین
نگاشته شده" :غالم به اخالص شاه سلیم آقا رضای مصور در بلده
آکره در شاه برج فی تاریخ بیست و هشتم ماه رمضان سنه 1008
ساخت" (تصویر )5که به سبک رئالیستی بسیار نزدیک شده و تاثیر
آثار اروپایی بر آن بسیار محسوس است .با وجود اینکه آقا رضا
سبکهای اروپایی را مطالعه کرده و در آثار خود نیز آنها را نمایان
ساختهاست ،اما هرگز سبک صفوی خود را ترک نکرده و این امر
نیز همواره در طول اقامتش در ا ...آباد مورد تشویق شاهزاده سلیم
قرار میگرفت .اما ظاهراً زمانی که شاهزاده به امپراطوری رسید ،از
عالقهاش به سبکهای رایج صفوی کاسته شد.
گرچه سبک بکار رفته توسط آقارضا در مقایسه با میرسیدعلی
و عبدالصمد ،پایبندی کمتری به سنت های صفوی داشت ،همانطور
که ذکر شد وی بنا به عالقه سلیم به مطالعه سبکها و آثار اروپایی
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پرداخت .هنرمندان دربار سلیم در خالل سالهای حضور در ا...
آباد به سرپرستی آقارضا و شامل افرادی چون میرزا غالم ،فرزند
وی ابوالحسن و برخی از شاگردان آقارضا مانند صحیفه بانو و
نادره بانو بودهاند .شايان توجه آنکه در تصاویر برجای مانده در
مرقعگلشن ،تصاویر متعددی از رضا و شاگردانش یافت میشود
که نام شاه سلیم در انتهای رقم آنها دیده میشود و کام ً
ال به سبک
فرنگی است و این امر خود مویدی بر نظر مزبور است.
«شاه جدید یک هفته پس از مرگ پدر به آکره بازگشت و در سال
1013هجری قمری تاجگذاری نمود ،بنابراین کلیه میراث امپراطور
گذشته اکبرشاه از جمله کتابخانه و کارگاه هنری وی نیز به وی
رسید .آثار اصیل و نفیس توسط نقاشان بزرگ دربار تهیه شد
که مطمئن ًا در تغییر سلیقه و کنار گذاشتن سبک سنتی آقا رضا و
شاگردانش موثر واقع شد» (.)Okada,1992,106
با وجود هر تاثیری که سبک محافظه کارانه (نیمه سنتی) آقارضا
در سلیقه سلیم و مسیر نقاشی سالهای ا ...آباد داشته است ،در
دورهای چندساله مورد بیتوجهی جهانگیر قرار گرفت ولی مجدداً
در سالهای  1029یا  1030هجری مورد تشویق وی قرار گرفت .که
دو اثر بر جای مانده در مرقع گلشن و تنها آثار آقا رضا در این مرقع
که رقم جهانگیر در آن ثبت شده است ،زاییده همین دوره میباشد

و بنا به رقم نوشته شده در حاشیه اثر احتما ً
ال این دو اثر از آخرین
آثار هنرمند مذکور به حساب میآید .شایان ذکر است آثار دیگری
از رضا وجود دارد که دارای رقم جهانگیر است ولی در مورد زمان
قطعی اثر نمیتوان قضاوت درستی انجام داد.
بیشترین سهم آثار آقارضا در مرقع گلشن است که به شرح
زیر شامل آثار رقم دار وی است .این آثار را میتوان به دو گروه
عمده تقسیم بندی نمود :الف) تصاویر متنی ب) تصاویر موجود در
حواشی آثار که بیشتر خوشنویسی است .شایان ذکر است تصاویر
بسیاری در مرقع گلشن میتوان به وی منسوب دانست که خود
مبحثی مستقل را میطلبد.
الف) تصاویر متنی .1 :تصویر شاهزاده در باغ (تصویر .2 )12
شاهزاده باز بدست و درویش (تصویر  .3 ) 7بزم شاهی (تصویر 8
)  .4روشن ضمیر و جوان خوبرو (تصویر  .5 ) 9امیر و زاهد در
بیابان (تصویر  .6 )10پادشاه در حال غذا دادن به گوزن (تصوير
 .7 )6تفرجگاه (تصویر )11
ب) تصاویر موجود در حواشی :نگاره های موجود در  7حاشیه
از صفحات مرقع گلشن شامل:صفحه ( 105تصویر  ،)13صفحه
( 29تصویر  ، )14صفحه ( 189تصویر  ،)15صفحه ( 145تصویر
 ،)16صفحه ( 152تصویر .)17

تصویر -6شاه و (غزال)؟ ،اثر آقا رضا ،صفحه  22مرقع گلشن ،كتابخانه نسخ
خطي كاخ گلستان.
ماخذ( :کتابخانه کاخ گلستان)

تصویر  - 7شاهزاده باز بدست و درویش  ،برگی از مرقع گلشن به شماره
 ،12537اثر آقا رضا ،محل نگهداری :كتابخانه نسخ خطي كاخ گلستان.
ماخذ( :کتابخانه کاخ گلستان)
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تصوير  -8بزم شاهي ،صفحه  131مرقع گلشن.
ماخذ( :کتابخانه کاخ گلستان)

تصوير  -9روشن ضمير و جوان خوبرو ،صفحه  26مرقع گلشن ،كتابخانه نسخ
خطي كاخ گلستان .ماخذ( :کتابخانه کاخ گلستان)

تصوير10ـ امير و زاهد در بيابان ،صفحه  187مرقع گلشن.
ماخذ( :كتابخانه نسخ خطي كاخ گلستان)

تصوير 11ـ تفرجگاه ،صفحه  218مرقع گلشن.
ماخذ( :كتابخانه نسخ خطي كاخ گلستان)
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تصوير 12ـ شاهزاده در باغ ،مرقع گلستان ،شماره .12541
ماخذ( :كتابخانه نسخ خطي كاخ گلستان)

تصوير 13ـ پرسناژها در حاشيه صفحه  105مرقع گلشن.
ماخذ( :كتابخانه نسخ خطي كاخ گلستان)

تصویر 14ـ فیگورها در حاالت مختلف ،صفحه  29مرقع گلشن.
ماخذ( :کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان ،تهران)

تصویر 15ـ فیگورها در حاالت مختلف ،صفحه  189مرقع گلشن.
ماخذ( :کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان)
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تصویر  – 16فیگورها در حاالت مختلف ،صفحه  145مرقع گلشن.
ماخذ( :کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان)

تصویر  -17فیگورها در حاالت مختلف به همراه گراوری که کنار
متن خوشنویسی شده ،حواشی صفحه 152مرقع گلشن.

نتیجه

دو دوره تاریخی در دو سرزمین ایران و هند عصر صفوی و
بایری دوران با شکوه و عظمت فرهنگ و هنر اسالمی را رقم زد.
اما شرایط بعض ًا بی ثبات سیاسی این برهه تاریخی سبب گردید تا
برخی از هنرمندان و سایر نخبگان اجتماعی و علمی به کشورهای
همجوار منجمله هند رهسپار شوند .درمیان این هنرمندان ،هنرمند
مورد بحث این مقاله یعنی آقارضا نیز قرار دارد که به همراه فرزند
ارشدش ابوالحسن در زمان امپراطوری اکبرشاه رهسپار هند گردید
و به خدمت شاهزاده سلیم درآمد.
در میان شاهان هنر دوست بابری ،اکبرشاه و جهانگیرشاه هردو
عالقه بسیار زیادی به نقاشی داشتند و همین امر سبب شد آنها
هنرمندان را از نقاط مختلف آسیا ،اروپا و هند با گرایشات متفاوت در
کنار هم داشتهباشند .پس از ورود اساتید نگارگری چون عبدالصمد
و میرسیدعلی نگارگری که در زمان همایون شاه؛ پدر اکبر شاه؛ به
هندو تعلیم هنرمندان هندی ،نگارگری این سرزمین متحول گردیده و
نگارگری هند و ایرانی شکل گرفت .اما بعدها بهویژه در اواخر حکومت
اکبرشاه و دوران جهانگیر با ورود آثار غربي ،رنگ و بوی ایرانی
به تدریج کاسته شد .از سویی دیگر ،رئالیسم غربی و پرسپکتیو و
شیوههای رنگپردازی وارد هنر نگارگری هند شد .رنگهای خالص
و تیره جای خود را به سایهپردازی و رنگهای مالیم داد.
در این میان هنرمندان با تمرین و الگوبرداری از گراورها
و نقاشیهای وارد شده به دربار اکبر و جهانگیر از روی آنها
کپیبرداری نمودند .امر کپیبرداری در دوره جهانگیر با شدت و
ح ّدت بیشتری دنبال شد .این امر در دوران شاهزادگی شاه مذکور که
با نام شاه سلیم ،در نقاشخانه خود در اهلل آباد نیز به خوبی پیگیری

میشد .سرپرستی نقاشخانه یاد شده را آقارضا برعهدهداشت .نکته
قابل توجهی که درمرقع گلشن میتوان مشاهده نمود ،وجود مکرر
و حائز اهمیت هم نگاره های اصلی و هم کپیهایی است که در واقع
شاگردانی که بعدها خود به استاد بدل شدند از روی اصل کشیدهاند.
در میان این آثار هم میتوان آثار اساتید نگارگری ایرانی مانند
بهزاد و عبدالصمد را دید که هنرمندان دیگر از روی آن مشق نمودهاند.
مانند جنگ شتران بهزاد و جنگ شتران نانها که از روی اثر بهزاد
کپی شده است .این دو صفحه هر دو در مقابل هم و در مرقع گلشن
قرارگرفتهاند .یا گراورهای اروپایی که هم اصل و هم کپی عین به عین
با تغییر اندک بهطور هم زمان در مجموعه مرقع گلشن قراردارد.
روال ذکرشده در مورد آثار آقارضا نیز صادق است .لذا او نیز
از روی گراورها و نقاشیهای غربی کپیبرداری می نمود .طبع ًا از
آنها متاثر میشد ،تا بتواند نظر شاه را تامین نماید .عالوه بر تاثیر
سبک اروپایی در آثار وی که بهویژه در نقاشیهای حاشیهای به
خوبی دیده میشود .در بخشهایی از سه اثر حاشیهای او گراور
نیز بکار رفته که باز خود شاهدی بر این مدعاست .اما در مورد
نقاشیها یا نگارههای متنی اثر و تاثیر نگارگری ایرانی را بهطور غالب
و به وضوح میتوانیم مشاهده کنیم .نگاره بزم شاهی کام ً
ال به سبک
نگارگری ایرانی و متاثر از مکتب هرات است .در دیگر نگارههای او
به خوبی میتوان عناصر بصری و رنگمایههای ایرانی را عالوه بر
تاثیرات اروپایی به مشاهده نشست .همین امر اثبات میکند علیرغم
اینکه آقارضا به تمرین سبکهای غربی پرداخته و رئالیسم را به
نوعی در آثارش آورده ،اما همچنان پایبندی خود را به سبکهای
رایج صفوی حفظ نمودهاست.
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