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چکیده

مرقع گلشن یکی از نسخ منحصر به فرد نگارگری ایران است که در زمان جهانگیر شاه بابری در هند تهیه 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. علیرغم اینکه نگارگري هاي آقا رضا بسیار تحت تاثیر واقع گرایي نقاشي هاي  غربي 

است، اما هرگز میراث و سنت های صفوی را رها ننموده و پایبندی خود را بدان حفظ نمود. این مقاله بر آن است تا  با استفاده 

از منابع موجود شامل: تصاویر آثار این هنرمند در مرقع گلشن کتابخانه نسخ کاخ گلستان و استفاده از کتب مرجع و دیگر 

منابع به روشن ساختن و معرفي آثار آقارضا جهانگیري هنرمند دربار چهانگیر شاه بابري  بپردازد. روش تحقیق در این مقاله 

توصیفي و تحلیلي است.
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نسخ  کتابخانه  فرد  به  منحصر  نسخ  از  یکی  گلشن1  مرقع 
خطی کاخ گلستان است که از نظر مطالعه تاریخ نقاشي ایران و 
هند، تاریخ سیاسی و مردم شناسی حائز اهمیت فراوانی است. 
این آلبوم یادگار دوره  ایست که هنر و تمدن ایران در هندوستان 
آثار  از  الذکر مجموعه ای  فوق  بود. مرقع  توجه  مورد عالقه و 
خوشنویسی، نگارگری و تذهیب هنرمندان ایرانی و هندی را در 
خود جای داده است. عالوه بر اینکه برخی از خطوط و مجالس 
تصویری این مرقع از شاهکارهاي استادان و هنرمندان مشهور 
ایران چون بهزاد می باشد که پیش تر براي همایون و اکبر از ایران 

به ارمغان برده شده بودند. 
جهانگیر شاه جمعي از هنرمندان را مأمور کرده است که این 
آثار گرانبها را براي آنکه از دستبرد زمان در امان باشد به طرز 
بدیعي بصورت مرقع درآوردند. مذهبان و مصوران و صحافان 
در نظم مرقع نهایت سلیقه و دقت و ظرافت را بکار برده اند و براي 

زیبایي و نفاست آن در حاشیة هر صفحه از مشاهیر آن عهد نیز، 
تصاویر و مجالسي بسیارشگرف و بدیع نقش کرده اند. 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 می توان 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 12 اثر 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 می برد( است، لذا تمرکز اصلی این مقاله بر 
روی این دوره محدود )حدود 6 سال(  بوده و نهایتاً به معرفی آثار 

هنرمند مذکور در این مرقع زیبا پرداخته خواهد شد.

1ـ احوال و نام های مختلف آقارضا

رقم و امضای آقارضای در بیش از 20 اثر ظاهر شده است که 
نمی توان آن را از نظر دور ساخت. باید اذعان نمود اطالعات مکتوب 
معاصر این هنرمند را کمتر می توان 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 شده است، که هیچ نامی از آقارضا )هنرمند 
مورد بحث( در آن برده نشده است. 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 نشده است2 . 

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 بعضاً رقم هایی که در آثار فرزندان و شاگردانش 

بکار رفته بدست آورد. 
مرگ،  و  والدت  تولد  محل  شامل  محدود  اطالعات  قبیل  این 
شاگردان و فرزندانش می شود. نخستین اشاره چند خطی است که 
جهانگیرشاه هنگام تمجید از ابوالحسن فرزند ارشد آقارضا در کتاب 
مذکور و در شرح جشن سیزدهمین نوروز پادشاهي خود می آورد 

که به قرار زیر است:
»در این تاریخ ابوالحسن مصور به خطاب نادرالزماني 
سرفراز گشت. مجلس جلوس مرا در دیباچه جهانگیر نامه 
کشیده، به نظر درآورد. چون سزاوار تحسین ]و[ آفرین 
بود، مورد الطاف بي کران گشت. کارش به عیار کامل 
رسیده وتصویر او از کارنامه هاي روزگار است . در این 

عصر نظیر وعدیل خود ندارد. اگر در این روز اوستاد 
عبدالحي و اوستاد بهزاد در صفحه روزگار مي بودند، 
انصاف کار او مي دادند. پدرش آقا رضائي هروي در 
زمان شاهزادگي من به خدمت من پیوسته، او را نسبت 
خانه زادي به این درگاه است. غایتاً او را هیچ آشنایي و 
مناسبت به کار پدرش نیست، بلکه از یک عالَم نمي توان 
گفت و مرا نسبت به او حقوق تربیت بسیار است. از 
صغر سن تا حال خاطر همیشه متوجه تربیت او بوده تا 
کارش به این درجه رسیده، الحق نادره زمان خود بوده« 

)جهانگیرشاه، بی تا، 237(.
دومین منبعی که با استناد به آن می توان تاریخ والدت آقارضا 
را حدس زد، برگی در مرقع گلستان در نگاره "درویش و نجیب زاده 
باز به دست به شماره 12537 است". 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 1030”  نگارش یافته که از روی آن می توان 
تاریخ والدت آقا رضا را تقریباً سال 970 هجری دانست)تصویر 7(.
بر اساس نظر جهانگیر در توزک جهانگیری که هنرمند یادشده 
را “آقارضای هروی” خوانده، احتماالً 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 الحقیر 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 به دنیا آمده باشد. 
بیچ نیز در “کتاب نقاشی در دوره امپراطوری  مغوالن بزرگ در 

مقدمه
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هند” همین نظر را بیان نموده است  (Beach, 1987, 25(. عالوه 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. 
نخستین  در  ابوالحسن،  امضای  گواهی  به  دیگر  سویی  از 
طراحی اش )یک کپی از روی گراور سنت جان( در سن سیزده 
سالگی”رقم ابوالحسن بن رضا مرید خانه زاد، در سن سیزده سالگي 
 Das,) 1009 ق“ ، تاریخ تولد وی احتماالً 996 هجری بوده است
73 ,1978(. عالوه بر این وي در حاشیه آخرین آثارش که تصاویر 

الزمان  رسمي شاه جهان است، یک بار رقم »خاندان زاده نادر 
مشهدي سنه …« و بار دیگر»عمل العبد الحقیر نادر الزمان ابوالحسن 
مشهدي شاه جهاني«را آورده است. بنابراین مي توان محل تولد او را 

مشهد دانست )کریم  زاده تبریزی، 1370، 258(.
از این رو بنابر شواهد فوق، آقارضا به احتمال زیاد چندی 
پس از تاریخ یاد شده به هند عزیمت نموده و مستقیماً به خدمت 
شاهزاده سلیم درآمده  است. بر اساس سبک و سیاق متاثر از 
نقاشی های اروپایی آثار این هنرمند که در حواشی مرقع گلشن 
است، می توان بر نظریه آخر صحه گذاری نمود. چرا که این امر 
خود تائیدکننده آن است که وی مدتی را به تمرین و کپی برداری 
با  توجهی  خور  در  آشنایی  و  پرداخته  اروپایی  سبک های  از 

سبک های رایج کسب نموده  است. 
شایان ذکر می باشد 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، می توان 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 می شود 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 51  و 127 مرقع 

گلشن دو اثر خود را این چنین امضا نموده است: 

“عمل نادره بانو بنت میرتقی شاگرد آقا رضا” 
“ عمل بنده پادشاه سلیم نادره بانو دختر میرتقی شاگرد رضا “ 

)تصاویر1 و 2(.

همانگونه که در امضای فوق دیده می شود، 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 دیده می شود که نشانگر اعطای 
لقب و مرحمت از سوی شاه عباس است که گفته مورخینی چون 

پژوهشي بر آثار آقا رضا جهانگیری
 نگارگر ایرانی دربار جهانگیرشاه بابری

تصویر 2 -  اثر دیگری از نادره بانو به شماره 51 مرقع گلشن)بخش بزرگ نمایی شده(.
  ماخذ: )کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان(

تصویر 1-  اثری از نادره بانو، برگ شماره 127 مرقع گلشن)بخش بزرگ نمایی شده(.
ماخذ: )کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان(
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اسکندر بیک موید همین نظر است. اما در ذیل امضای آقا رضا 
هیچگاه “رضا جهانگیری” یا “آقارضای جهانگیری” دیده نمی شود، 
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 می شود 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 نوشته های کتب بررسی شده، مطلبی در این مورد 
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 می دادند به وی لقب اعطا 
می کردند. مانند عبدالصمد که در زمان اکبر لقب "شیرین قلم" را 
دریافت کرد و همواره در کارهای او امضای "عبدالصمد شیرین 
ابوالحسن  یا در مورد سایر هنرمندان مانند  دیده می شود  قلم" 
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 
"آقارضای  یاد شده بصورت  نام هنرمند  لذا ذکر  دانسته است. 
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 .

2- امضاهای رضا 

بنا به تحقیق و بررسی های انجام یافته، خطوط بکار رفته در 
رقم های آقارضای مرید در برخی موارد یکسان نبوده و تعدد 
نیز  امالیی  اشتباه  آن  در  حتی  است  تشخیص  قابل  دست خط 
و  رضا  مانده  جای  بر  دست خط های  بررسی  با  دیده می شود. 
شاگردانش )که در امضای آثار دیده می شود( که در دوره سلیم 
انجام شده است، مشابهت دست خط ها را به وفور می توان مشاهده 
رقم هایی که در زیر  این امر می توان دریافت، احتماالً  از  نمود. 
نقاشی های رضا وجود دارد توسط فرد دیگری به نگارش درآمده 

باشد )تصاویر 3 و 4(. 

3ـ محیط هنری و آثار آقارضا 

زندگی هنری آقارضا را می توان در سه بخش مطالعه نمود. 
1ـ سال های کاری او قبل از امپراطوری جهانگیرشاه و در زمان 
شاهزادگیش هنگامی که علیه پدرش طغیان کرده بود یعنی سال های 

تصویر4 -  دست خط های مختف در رقم های رضا.

 تصویر3 -  بخش بزرگ نمایی شده و مقایسه دست خط نادره بانو و آقا رضا.
ماخذ: )کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان(

حضور وی در  ا... آباد 2ـ سال هایی که مورد کم توجهی و بی مهری 
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 نمی باشد و صرفاً 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 مسلماً این گونه 

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 می باشد، ظاهراً بیشتر این آثار در دوره ای 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 
در زمان شاهزادگی امپراطوری جهانگیر به تصویر کشیده شده است 
)یعنی اکثر آثار آقارضا در گروه اول جای می گیرند(. از تعداد 12 
نگاره آقارضا در مرقع گلشن محفوظ در کاخ گلستان، تنها دو نگاره 
را می شناسیم که رقم "جهانگیر پادشاه" را داراست و باقی نگاره ها 
بجز یک مورد که بدون رقم جهانگیر یا سلیم است، دارای رقم شاه 
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سلیم می باشد. بنابراین می توانیم 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 می دارد. 
سال هایی که رضا مورد بی مهری جهانگیر قرار داشت را شاید 
بتوان سال های 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 می گردد. احتمال اینکه بتوان  هریک از 
آثاری از رضا که دارای رقم جهانگیر بوده ولی بدون ذکر تاریخ 

است، را به این سال ها نسبت داد نیز دور از ذهن نیست. 
در خالل سال هایی که شاهزاده سلیم علیه پدرش شورش کرده 
بود )1008 ه.ق و- 1600 م لغایت 1013 ه.ق -1605(3  هیچ گونه 
دسترسی به کارگاه پدر و نقاشان دربار وی نداشت. لیکن به عنوان 
یک حامی هنری، خودش دارای فکر و سبک و سیاق خاص خود 
بود. او کارگاه نقاشی خود را در اهلل آباد 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 
 Beach,( در حدود سال 1584م /992 ه.ق به هند رهسپار شده است
1978,35(. ولی به اعتقاد برخی دیگر مانند خانم سوزان استرانگ، 

وی اندکی پیش از اولین اثر تاریخ دار یعنی قبل از 1008 هجری 
مستقیم به خدمت وی در آمده است (Stronge, 2002,119(. البته به 
اعتقاد نگارنده و با توجه به آثار عدیده ای که از نامبرده در مرقع 
گلشن باقی است و بررسی سایر آثار وی، احتماالً او یک یا دوسال 
پس از تولد فرزندش جالی وطن نموده و به همراه فرخ بیک 4 یکي 
دیگر از هنرمندان به هند مهاجرت نموده، ابتدا در دربار میرزا محمد 
حکیم بهادر برادر ناتني اکبر شاه در کابل در آمده و از آنجا به 
دربار سلیم پیوسته است (Beach, 2011,187(. سبک اروپایی و 
نحوه مدل پردازی او نشان از ممارست وی در طول حداقل دو یا 

سه سال می دهد که این امر نیز خود موید نظریه فوق است.  
آقارضا  از  نامی  این ذکر شد،  بر  گرچه همانطور که سابق 
به عنوان هنرمند شاخص یا حتی هنرمند سطح پایین  تر در هیچ 
یک از منابع مورخان معاصر بابری ذکر نشده، اما در امضایی که 
رضا از خود بجای گذاشته )حاشیه برگ شماره 105 مرقع گلشن( 
عبارت “شاه برج” ذکر شده )تصویر5( که 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 می باشد(. لذا به نظر می رسد این نگاره 

در کاخ اکبر کشیده شده است. 
بر اساس اتفاق نظر بسیاری از هنرشناسان ایرانی و خارجی 
جزئیات آشکار شده ای از مراحل زندگی آقارضا نشان می دهد که 
وی مهارت های مختلفی را به عنوان 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:

 ››حسب الحکم حضرت شاهنشاه جهان پناهي ظل الهي نور الدنیا 
محمد جهانگیر پادشاه غازي باهتمام مرید اخالص آقا رضا مصور، 

این بناي عالي صورت انجام یافت.‹‹  )1014ه.ق( 
]نگارش منقول بخط عبداهلل مشکین رقم است بصورت خط 
نستعلیق بسیار ظریف و زیبا پیداست که آقا رضا چون مصور 
بود، خطاطي را بیک نفر اهل فن واگذار نمود  )جغتایی، 1356، 35(.[ 
این کتیبه می تواند دال بر اهمیت و  نقش آقارضا در  خالل 

سال های 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 
تمرین این نقاشی ها پرداختند، چنانچه در حاشیه برگی از مرقع گلشن 
محفوظ در کاخ گلستان اثری از او را می بینیم )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 5( که به سبک رئالیستی بسیار نزدیک شده و تاثیر 
آثار اروپایی بر آن بسیار محسوس است. با وجود اینکه آقا رضا 
سبک های اروپایی را مطالعه کرده و در آثار خود نیز آنها را نمایان 
ساخته است، اما هرگز سبک صفوی خود را ترک نکرده و این امر 
نیز همواره در طول اقامتش در ا... آباد مورد تشویق شاهزاده سلیم 
قرار می گرفت. اما ظاهراً زمانی که شاهزاده به امپراطوری رسید، از 

عالقه اش به سبک های رایج صفوی کاسته شد.  
گرچه سبک بکار رفته توسط آقارضا در مقایسه با میرسیدعلی 
و عبدالصمد، پایبندی کمتری به سنت های صفوی داشت، همان طور 
که ذکر شد وی بنا به عالقه سلیم به مطالعه سبک ها و آثار اروپایی 

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

پژوهشي بر آثار آقا رضا جهانگیری
 نگارگر ایرانی دربار جهانگیرشاه بابری
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پرداخت. هنرمندان دربار سلیم در خالل سال های 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 بوده اند. شایان توجه آنکه در تصاویر برجای مانده در 
مرقع گلشن، تصاویر متعددی از رضا و شاگردانش یافت می شود 
که نام شاه سلیم در انتهای رقم آنها دیده می شود و کامالً 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 مطمئناً در تغییر سلیقه و کنار گذاشتن سبک سنتی آقا رضا و 

 .)Okada,1992,106) »شاگردانش موثر واقع شد
با وجود هر تاثیری که سبک محافظه کارانه )نیمه سنتی( آقارضا 
در سلیقه سلیم و مسیر نقاشی سال های ا... آباد داشته است، در 
دوره ای چندساله مورد بی توجهی جهانگیر قرار گرفت ولی مجدداً 
در سال های 1029 یا 1030 هجری 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 می باشد 

و بنا به رقم نوشته شده در حاشیه اثر احتماالً این دو اثر از آخرین 
آثار هنرمند مذکور به حساب می آید. شایان ذکر است آثار دیگری 
از رضا وجود دارد که دارای رقم جهانگیر است ولی در مورد زمان 

قطعی اثر نمی توان 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 می توان 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 می توان به وی منسوب دانست که خود 

مبحثی مستقل را می طلبد. 
الف( تصاویر متنی: 1. تصویر شاهزاده در باغ )تصویر 12( 2. 
شاهزاده باز بدست و درویش  )تصویر 7 ( 3. بزم شاهی )تصویر 8 
( 4. روشن ضمیر و جوان خوبرو  )تصویر 9 (  5. امیر و زاهد در 
بیابان )تصویر 10(  6. پادشاه در حال غذا دادن به گوزن )تصویر 

6(  7. تفرجگاه  )تصویر 11(   
ب( تصاویر موجود در حواشی: نگاره های موجود در  7 حاشیه  
از صفحات مرقع گلشن شامل:صفحه  105 )تصویر 13(،  صفحه 
29 )تصویر 14( ، صفحه 189 )تصویر 15(، صفحه 145 )تصویر 

16(، صفحه 152 )تصویر 17(.

تصویر6-  شاه و )غزال(؟، اثر آقا رضا، صفحه 22 مرقع گلشن، کتابخانه نسخ 
خطي کاخ گلستان.

ماخذ: )کتابخانه کاخ گلستان(

  تصویر 7 - شاهزاده باز بدست و درویش ، برگی از مرقع گلشن به شماره 
12537، اثر آقا رضا،  محل نگهداری: کتابخانه نسخ خطي کاخ گلستان.

ماخذ: )کتابخانه کاخ گلستان(
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  تصویر 8-  بزم شاهي، صفحه 131 مرقع گلشن. 
ماخذ: )کتابخانه کاخ گلستان(

تصویر 9- روشن ضمیر و جوان خوبرو، صفحه 26 مرقع گلشن، کتابخانه نسخ 
خطي کاخ گلستان.  ماخذ: )کتابخانه کاخ گلستان(

تصویر10ـ امیر و زاهد در بیابان، صفحه 187 مرقع گلشن.
    ماخذ: )کتابخانه نسخ خطي کاخ گلستان(

تصویر 11ـ تفرجگاه، صفحه 218 مرقع گلشن. 
ماخذ: )کتابخانه نسخ خطي کاخ گلستان(

پژوهشي بر آثار آقا رضا جهانگیری
 نگارگر ایرانی دربار جهانگیرشاه بابری
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تصویر 14ـ  فیگورها در حاالت مختلف، صفحه 29 مرقع گلشن.
ماخذ: )کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان، تهران(

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

تصویر 12ـ شاهزاده در باغ، مرقع گلستان، شماره 12541.
ماخذ: )کتابخانه نسخ خطي کاخ گلستان(

تصویر 13ـ پرسناژها در حاشیه صفحه 105 مرقع گلشن.
ماخذ: )کتابخانه نسخ خطي کاخ گلستان(
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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 بعضاً بی ثبات سیاسی این برهه تاریخی سبب گردید تا 
برخی از هنرمندان و سایر نخبگان اجتماعی و علمی به کشورهای 
همجوار من جمله 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 داشته باشند. 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 به ویژه 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 
شیوه های رنگ پردازی وارد هنر نگارگری هند شد. رنگ های خالص 

و تیره جای خود را به سایه پردازی و رنگ های مالیم داد. 
گراورها  از  الگو برداری  و  تمرین  با  هنرمندان  میان  این  در 
آنها  از روی  اکبر و جهانگیر  به دربار  نقاشی های وارد شده  و 
کپی برداری نمودند. امر کپی برداری در دوره جهانگیر با شدت و 
حّدت 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 

می شد. سرپرستی نقاشخانه یاد شده را آقارضا برعهده داشت. نکته 
قابل توجهی که درمرقع گلشن می توان مشاهده نمود، وجود مکرر 
و حائز اهمیت هم نگاره های اصلی و هم کپی هایی است که در واقع 
شاگردانی که بعدها خود به استاد بدل شدند از روی اصل کشیده اند. 
در میان این آثار هم می توان آثار اساتید نگارگری ایرانی مانند 
بهزاد و عبدالصمد را دید که هنرمندان دیگر از روی آن مشق نموده اند. 
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 
قرارگرفته اند. یا گراورهای اروپایی که هم اصل و هم کپی عین به عین 

با تغییر اندک  به طور هم زمان در مجموعه مرقع گلشن قراردارد.
روال ذکرشده در مورد آثار آقارضا نیز صادق است. لذا او نیز 
از روی گراورها و نقاشی های غربی کپی برداری می نمود. طبعاً از 
آنها متاثر می شد، تا بتواند نظر شاه را تامین نماید. عالوه بر تاثیر 
سبک اروپایی در آثار وی که به ویژه در نقاشی های حاشیه ای به 
خوبی دیده می شود. در بخش هایی از سه اثر حاشیه ای او گراور 
نیز بکار رفته که باز خود شاهدی بر این مدعاست.  اما در مورد 
نقاشی ها یا نگاره های متنی اثر و تاثیر نگارگری ایرانی را به طور غالب 
و به وضوح می توانیم مشاهده کنیم. نگاره بزم شاهی کامالً به سبک 
نگارگری ایرانی و متاثر از مکتب هرات است. در دیگر نگاره های او 
به خوبی می توان عناصر بصری و رنگمایه های ایرانی را عالوه بر 
تاثیرات اروپایی به مشاهده نشست. همین امر اثبات می کند علیرغم 
اینکه آقارضا به تمرین سبک های غربی پرداخته و رئالیسم را به 
نوعی در آثارش آورده، اما همچنان پای بندی خود را به سبک های 

رایج صفوی حفظ نموده است. 

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

 تصویر 17-  فیگورها در حاالت مختلف به همراه گراوری که کنار 
متن خوشنویسی شده، حواشی صفحه152  مرقع گلشن.

نتیجه

پژوهشي بر آثار آقا رضا جهانگیری
 نگارگر ایرانی دربار جهانگیرشاه بابری
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پی نوشت ها

1 آنچه امروزه به نام مرقع گلشن شهرت دارد، در واقع دربردارنده 
مجموعه ای 136 قطعه ای )دو رو و 262 صفحه(  است که در واقع ترکیبی 
از دو مرقع دربار بابری هند است. یعنی همان مرقع گلشن و گلستان. از 
این تعداد 101 قطعه در اندازه رحلی به ابعاد 25*40/6 سانتی متر است، به 
عالوه 54 برگ از مرقع گلستان به اندازه 26/5*42/5 سانتی متر می باشد. 
اما به دلیل اینکه صفحات آغازین و خاتمت این دو نسخه مشخص نیست و 
شباهت بسیار زیاد سبک و سیاق این دو نسخه به هم بقدری است که تفکیک 
این دو نسخه را تقریباً ناممکن ساخته است. لذا محققین آن را یک نسخه 
فرض می کنند و در کاخ گلستان نیز به همین روال یعنی یک نسخه خطی و 
با یک شماره اموال مشخص شده است. اما آگاهان بسیاري همچون بدري 
اتاباي از صفحه یک تا صفحه 176 را جزو مرقع گلشن و از صفحه 177 به 
بعد را مرقع گلستان دانسته اند. از تعداد دقیق صفحات این دو مرقع اطالع 
دقیقی در دست نداریم ولی آنچه معلوم است، بیشترین اوراق این مرقع در 
کاخ گلستان است و اوراق دیگری در مراکز هنری دنیا پراکنده هستندکه 
منسوب به مرقع گلشن می باشند. از این جمله می توان به موارد زیر اشاره 
نمود:  25 برگ قطعه دو رو در کتابخانه استس بیبلیو تک برلین، 6 قطعه 
دو رو در موزه موسسه اسمیتسونیان واشنگتن و 5 قطعه دو رو در موزه 

اسالمی قطر، سه برگ در موزه نلسون اتکینز تگزاس و .... اشاره نمود. 
2 در کتب یاد شده از نام آقارضا و توصیف پدر وی علی اصغر کاشی 
یاد شده است که با نام رضا عباسی مطابقت دارد. در صورتی که برخی 
مورخین مانند جغتایی این ویژگی ها را به اشتباه به رضای جهانگیری 
نسبت داده اند. این در حالیست که خانم شیال.ر. کنبی در کتاب خود تحت 
عنوان رضا عباسی هنرمند سرکش کامالً زندگی رضا عباسی را تشریح 

نموده و به درستی این هنرمند را از نام های دیگر تفکیک نموده است. 
3  در سال 1008 هجری )1600م( اکبر شاه برای لشکرکشی اکره را 
ترک نموده بود، جهانگیر علیه پدر شورید و خود را شاه نامید لذا در آثار 

هنرمندان تحت نظر وی عبارت "شاه سلیم" دیده می شود. 
4  فرخ حسین مصور در سال 951 هجري )1545 م( در ایران به دنیا آمد 
و در سال 1028 هجري )1619 م( در هند چشم از جهان فروبست. او ابتدا 
به در دربار میرزا محمد حکیم برادر ناتني اکبر شاه بابري در کابل پیوست 
و سپس به خدمت اکبر در الهور در آمد. در خالل سال هاي 998 تا 1013 
هجري از دربار بابریان خارج شده و به نزد ابراهیم عادل شاه در بیجاپور 
 Beach,) در آمد و مجددا از بیجاپور به نزد جهانگیر شاه بابري بازگشت

.)2011, 188
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