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  مشترک پيشتاز فرهنگشاه ثاني  براهيم عادلا
  ∗شادروان نذير احمد

  ♦جونپوري خان محمد صادق ترجمه

 يپس از انحالل سلطنت بهمناست که  ياز پنج حکومت يکيان يشاه حکومت عادل
م  ۱۴۹۰ن سلسله در سال يشاه مؤسس ا وسف عادلي. عرصه وجود گذاشت به پا

ست ين سلسله دويا. تخت خود انتخاب کرديا پاجاپور ريل داد و شهر بيحکومت تشک
 يدانشوران و اهلِ فن از کشورها يدر زمان و. سال زمام حکومت را در دست داشت

ن يششم يشاه ثان م عادليابراه. گوناگون گرد هم آمدند يها مختلف و مذاهب و زبان
ست زمام حکومت را در د) م ۱۶۲۷تا  ۱۵۸۰(سال  ۴۷ يو. ن سلسله استيپادشاه ا

داشت و در  يياستحکام باال ياسياز نظر س يشاه حکومت عادل يداشت و در زمان و
  .ر شاه بوديمعاصر اکبر و جهانگ يو. افتي يا ژهيت وياهم يدکن يها ان دولتيم

 يو يخداداد يد و از همان دوران استعدادهايسلطنت رس ي بهسالگ ۹در سن  يو
در دربارِ . بود يپله آگرا و دهل و فرهنگ همجاپور از نظر علم يب يدر زمان و. ظاهر شد

ن دانشمندان از يا. دانشوران و متخصّصان فنون مختلف گرد هم آمده بودند يو
و  يسع. ز با هم فرق داشتيمختلف و مذاهب گوناگون بودند و زبان آنها ن يکشورها

و  فرهنگ کز مهمامري از کيعنوان  به جاپوريبن دانشمندان باعث شد که يکوشش ا
خ مشهور ابراه .ظاهر شود نتمدخِ يتارن دربار تعلّق داشت و يهم به شاه م عادليمور

 يو ملک قم يظهور. ف شده استيتأل يميگلشن ابراهنام  به ن فرمانرواياد همي به فرشته
                                                      

  .رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره  ∗
.دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ♦
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 يغالب درباره ظهور. ن دربار تعلّق داشتنديهم به زبان ياز شاعران مشهور فارس
  :ديگو يم

 و عطارد دست ينظر من مشتر به .ن بزرگ بوديخاص هم ينوف معين لطايا«
  .»عرصه شهود آمدند ي بهن و تخلّص ظهورينام نورالد به دست هم دادند و به

  :ن کرده استيرا تضم ير از ملک قمياقبال شعر ز
  رفتم که خار از پا کشم محمل نهان شد از نظـر 

  ک لحظه غافل گشتم و صدساله را هم دور شدي
  :ت مشهور وجود داشتنديا شخصيشاه شش رتن  در دربارِ عادل يگفته ظهور هب بنا

  ؛يرازيشاهنواز خان ش .۱
  ؛يملک الکالم شاعر دربار يالملک، ملک قمةلمج .۲
  ؛ياهللا خطّاط شاه ليحضرت شاه خل .۳
  ؛ين، مصور شاهيموالنا فرخ حس .۴
  ؛يشاعر دربار يدر ذهنيملّا ح .۵
۶. شاعر و انشاپردازين ظهورينورالد ،.  

مختلف  يها شاه خود عالوه بر مهارت کامل در فنون مختلف، با زبان م عادليبراها
 يو فرشته خِيتارگفته  به .کرد يم ينوشت و سخنران يم يزبان فارس به داشت و ييآشنا

طور  به يمعتقد است که و ينيگ قزوياسد ب. (گفت يسخن م يفارس به مثل اهل زبان
ند که پس از يگو يم. شد يمتوجه م يفارس يولصحبت کند؛  يتوانست فارس يکامل نم

ف ين کتاب تأليا ايقدر در آن اصالح کرده که گو آن يو يفارس به نورسترجمه کتاب 
  ).است يخود و
وفور  ي بهق علوم هنديدقا نورسدر کتاب . ز تسلّط داشتيت نيزبان سانسکر ي بهو

بود  يو يزبان مادر يدکن زبان. ز مشکل استياهلِ علم ن يشود و فهم آن برا يافت مي
  .ن زبان نوشته شده استيهم به نورسو کتاب 

در مقابل  يو يگفته ظهور به .داشت ييز مقام واالين يو نقّاش يقيدر فن موس يو
د که ماهران فن يکش يکاغذ م ير خود را رويستاد و چنان با مهارت تصويا ينه ميآ
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 يو ظهور يملّا قم. داشت يز دستين يدر خطّاط يو. دنديگز يدندان م به رتيانگشت ح
  :ديگو يم يا دهيدر قص يظهور. اند را ستوده يو

  ش نظر باشد همانيگر رود صدساله ره پ  ض تعلّــق معجــز کلکــش نگــريحبــذا فــ
 يو يها ينمونه خطّاط يست؛ وليدر دست ن يا نمونه يو يها يامروزه از نقّاش

دستخط  به سوره مائده و سوره انعامدرآباد يساالرجنگ شهر ح ةدر موز. موجود است
از  ين اثر نمونه کامليا. ق نوشته شده است  ١٠٢٤خ يآن تار يموجود است که رو يو

  .خط نسخ است
ما . ز حضور داشتندين يدکن يزبان شعرا يفارس يعالوه بر شعرا يدر دربارِ و

م يابراهنام  ي بهک مثنويعبدل که  يکي. ميدار ين شاعران اطّالعاتيدرباره دو تن از ا
از نظر زبان و فرهنگ  ين مثنويا. نوشته است يشاه و عصر و م عادليدرباره ابراه نامه
ن کتاب را پروفسور يا. قرن شانزدهم و هفدهم است يمهم و مرقّع فرهنگ دکن يليخ

م پروفسور مسعود  ١٩٦٥کرد و در سال  يال ورما از دانشگاه پونا معرفيبهگوت د
  .ر کردن آن را منتشيحس

 عاشقانه يداستان يو. است يشاه، حسن منجو خلج دربارِ عادل ين شاعر دکنيدوم
ا موجود است و يتانيبر ةفرد آن در موز به نسخه مصور منحصر. نام رتن کهان نظم کرد به
 يو علم يز دارد که در آن درباره امور فرهنگين يا ن کتاب مقدمهيا. صفحه دارد ٤٨٧

سخن گفته  يو خطّاط يقيدر موس يسلطان و مهارت و ياه علمگيشاه، جا عهد عادل
درباره . مشغول است نورسن کتاب يتدو به اکنون د که سلطان هميگو يم يو. شده است

ن يرت که اين جا دگلس بيز سخن گفته شده و در همينواز مشهور ن خان تنبوره يموت
  .تدان قلمداد کرده اس يقيرا موس يکرده، و يمخطوطه را معرف
ها  لين فياز ا يکي. ان آمده استيم به شاه سخن ل عادلين کتاب از دو فيدر مقدمه ا

گر يل ديف. موجود است يدرباره او مطالب نورسآتش خان بود که در کتاب  متعلّق به
ل شد ين فياکبر شاه خواستار ا. ده بوديرس يچنچل نام داشت که شهرتش تا دربارِ دهل

در سفرنامه خود  ينيگ قزوياسد ب. فرستاد يدهل به م  ١٦٠٣ال ل را در سين فيو سلطان ا
  .ل سخن گفته استين فيدر چند جا از ا
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) م ١٥٨٩(اپور آمده ودرباره آنند محلّ يجاپور بديکتاب رتن کهان نام ب ةدر مقدم
پور  ميپور، ابراه نورس يها نام به اپور سه قصبهيدر حومه بد. ف شده استيتعر يليز خين

توان گفت  يطور خالصه م به. ن کتاب از آنها نام برده شده استيور بودند که در اپ و اهللا
است که ما را با اوضاع  يخ و فرهنگ کتاب مهميکه کتاب رتن کهان از نظر زبان، تار

  .ن کتاب هنوز چاپ نشده استيا. کند يشاه آشنا م م عادليعهد ابراه
 ينقّاش يه توجهات ويافت و در سايفه گسترش يشاه فنون لط م عادليدر عهد ابراه

 اي هاي نقّاشي دکني است که آميزه العلوم از نخستين نمونه نجوم. عروج خود رسيد دکني به
م يابراه يشاه عمو عادل يم عل ١٥٦٥در سال . است يو ترک يراني، ايهند ياز نقّاش
. آوردند يشاه رو دربارِ عادل به زيار نين ديجانگر را فتح کرد و نقّاشان ايشاه ب عادل
صدها  ين کتاب حاويا. ن هنرمندان استيمشترک همه ا يجه مساعيالسما نت نجوم

  .موجود است يتيتر بين چيلينه ديفرد آن در گنج به عکس است که نسخه منحصر
جاپور گرد هم يمختلف در ب يشاه، اهل فن از شهرها م عادليجه تالش ابراهيدر نت

 .و مغل موجود بودند ي، ترکيرانيهندو، مسلمان، ا ن گروه هنرمندانيدر ا. آمدند
، دولت قرارگرفتژه يتوجه ومورد ل اثرات گوناگون خود يدل به ن دورانيا يها ينقّاش
م قبل از سال يعکس ابراه. کرد يهمکار ينه نقّاشيز در زميشاه با دربارِ مغول ن عادل
گ مصور مغول بود و يخ بر اثر فرين تصويا. ده بودير رسيدربار جهانگ به م ١٦١٩
  .دينت بخشير مرقّع گلشن خود را زين تصوير با ايجهانگ

بختر خان  به ز در مرقّع گلشن وجود داشت که متعلّقين يگريد ير دکنيتصو
 ياديت زياهم ينه نقّاشير در زميشاه مانند عهد جهانگ م عادليعهد ابراه. کالونت بود

مختلف  يها بخش موزه نتيسلطان مشهور زن ير ايل صدها تصوين دليهم به داشت و
  .ا استيدن

ن فن ينقّادان ا يبرا يشاه موضوع جالب م عادليدر عهد ابراه يگسترش فن نقّاش
رت، ي، دگلس بيگر ليچند، کرل کهندل دال، رابرت اسکلتن، دکتر ب يدکتر موت. است

نام  به تنرساله رابرت اسکل. ن نقّادان هستنديره از جمله اي، هرمن وغيزبروسک
Documents in the Study of Painting at Bijapur in the 16th and 17th Centuries 

  .مهم هستند Deccan Paintingsنام  ي بهو کتاب روبروسک
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 از آنها يرتن کهان را نقل و درباره بعض يها يعدد از نقّاش ٣٤رت يدگلس ب
 يجاپورين است که درباره بيها ا ين نقّاشيت ايل اهميدل. ل گفتگو کرده استيتفص به

  .ستين يبودن آنها حرف
ي از و يمستند يتاکنون نقّاش يشاه بود؛ ول م عادلين نقّاش دربارِ ابراهيفرخ حس

گر يد يننگراد و چند نقّاشيل ةموجود در موز ينقّاش يربورسک. ده استيدست ما نرس به
ن باره يدر ا يقطع يهدنتوانسته است شوا ين منسوب کرده است؛ وليفرخ حس به را

 منسوب يها ياز نقّاش يکي ةدربار يا م در اسالمک کلچر مقاله  ١٩٥٦در سال . ارائه کند
در  يو. است يجعل ين نقّاشينظر رابرت اسکلتن ا ي بهن ارائه کردم؛ وليفرخ حس به

را  يريگ جهانگيو فرخ ب يجاپورين بيتالش کرد فرخ حس يا م در مقاله ١٩٥٦سال 
ه رابرت ينظر يا م در اسالمک کلچر در مقاله  ١٩٦١در سال من . لوه دهدج يکي

  .ن نظر برگشتياز ا يپس از آن و. اسکلتن را رد کردم
ن يا. افت شديک ينپرست ةر در موزيع گلشن جهانگاز مرقّ يريدر همان زمان تصو

ن يرن زيحس محمدخطّ خطّاط مشهور مغول  به آن يگ و نوشته روير اثر فرخ بيتصو
  .بود يريقلم کشم
  :ريتصو يباال

خود  يقيجاپور که در علم موسيطرفدار ب يم عادل خان دکنيه ابراهياهللا اکبر، شب«
  .»داند يرا سرآمد اهلِ آن فن م

  :رير تصويز
ن يبنده کمتر يهجر ١٠١٩جلوس مبارک موافق  ٥سنه  يگ فيعمل فرخ ب«

  .»ر نموديتحر ير شاهين قلم جهانگين زريحس محمد
در  يو. ، لوبر هائک، مطالعه کرديياين بار نقّاد چکسلواکير را نخستين تصويا

  :سدينو يم Indian Miniature of the Mughal Schoolکتاب 
Portrait of Ibrahim Adil Khan of the Deccan Prince of Bijapur 
who through his knowledge of music brought fame to the Deccan 
and enlightment of his people. He condenscnded to show fewer to 
Farrukh Beg’s work by sitting for him in 1019 A.H. written by 
Muhammad Husain Zarrin Qalam the slave of Jahangir. 
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م و يسرا يد من چه ميگو ياست که م يالمثل فارس ضرباين ن ترجمه مصداق يا
در دربارِ  ين نقّاشيد که ايآ ين برمين ترجمه اشتباه چنياز ا. ديسرا يطنبوره من چه م

گ يدهد که فرخ ب ينشان م ينقّاش يکه نوشته رو يده شده است؛ در حاليشاه کش عادل
 Paintings ofز در مقاله خود يدگلس برت ن. ده استير کشيجهانگ ير را براين تصويا

Bijapur د کرده استيينظر مرا تأ.  
ه لوهر هائک يمن دو مقاله در رد نظر. شود ين جا ختم نميهم ي بهن نقّاشين اداستا

  .ما باشد ين استناد برايتواند بهتر يم ينقّاش يح دادم که نوشته روينوشتم و توض
 Transformations in the 17th Century Deccanدر مقاله  يبعد زبروسک يمدت

Paintings at Bijapur, 1981 ن باره يدر ا) م ۱۹۸۳(نگ ينتيپ ياب دکنو سپس در کت
  :د کرديين صورت تأيا به ه مرايکرل کهندو واال نظر. وارد کرد يابهامات
ن است که نقّاش يه اين نظريبهتر ين مورد وجود دارد وليدر ا يدياختالف شد«

در دکن مشغولِ کار بود و ) م  ۱۶۱۰تا  ۱۶۰۰( يگ مدت زمانيمغول فرخ ب
ه ين نظريد اييثابت نموده است که تأ يصورت معقول به ر احمديپروفسور نذ

ام که در  نوشته يا د نظر استاد مقالهييدر تأ) کرل کهندل واال(ست و بنده يممکن ن
موجود در  ين است که نقّاشينکته قابل ذکر ا. چاپ شده است يمجلّه گنگول

دهد، بدون  يشاه را در حال نواختن طنبوره نشان م م عادليپراگ که ابراه ةموز
ر يجهانگ يم در آگره برا ۱۶۱۰گ در سال يتوسط فرخ ب يديشک و تردچ يه

د يعکس قابلِ ترد ينوشته رو به ر احمديشده است و استناد پروفسور نذ ينقّاش
  .»ر دهدييتواند آن را تغ ينم يهيچ توجيست و هين
ن يآنها ا .واداشت ين نقّاشيشتر ايب يبررس به گونه مقاالت، پژوهشگران را نيا

له اشعه يوس ل کردند و بهيه و تحليشگاه از نظر مواد سازنده تجزيعکس را در آزما
ن شواهد در سال يزکوا براساس ايهراکر. ابنديت آن را دريکس تالش کردند اصليا

  :ارائه کرد يديم در مقاله خود مطالب جد ۱۹۸۷
ان شده و سپس از يب ين نقّاشين مقاله اول اختالف نظر محقّقان در مورد ايدر ا«
 ين نظر مارک زبروکسيا يو. ان آمده استيم به سخن ينقّاش ياجمال يها يژگيو

ست، بلکه عکس فرخ يگ نين عکس فرخ بيد ايگو يرا رد نموده است که م
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دست آمده  به کسيله اشعه ايوس که به يريتصو به با استناد يو. ن استيحس
م يابراه ياصل نقّاش يعنيده شده است يدو بار کش ين نقّاشيکند که ا يثابت م
 يد وير رسيدست جهانگ ي بهوقت يده شده است؛ وليجاپور کشيشاه در ب عادل

 قابي رکرد و باالخره اين نقّاشي بههاي ديگر پ جاهاي خالي آن را با تصاوير و کتيبه
ر اصل است و ين تصويجه ايدر نت. چسبانده شد که هم اندازه مرقع گلشن بود

  .»نيگ است نه فرخ حسين اثر هم فرخ بيست و نقّاش اين يگرير ديوتص يکپ
ل شده است و از يه و تحلير پراگ بحث و تجزيمانند تصو يريدرباره کمتر تصو

 يا ژهيت وياهم يخ نقّاشيشاه در تار م عادليافت که عهد ابراهيتوان در ين جا ميهم
و  ي، دکنيموري، تيراني، ايد، نقّاشان هنيدکن ينقّاش يدارد و در گسترش و ترقّ

 ين فن نقشيمختلف در گسترش ا يها فرهنگ يعني. داشتند يسهم برابر يياروپا
  .اند بر عهده داشته ياساس

نَگر هنرمندان هندو  يبعد از فتح وِج. ان بوديشاه از حکومت عادل يشهر گوا جزئ
ز يگر ني، بلکه فنون دينقّاش ل نه تنهاين دليهم به آوردند و يان رويشاه دربارِ عادل به زين

 يها از بخش ين در بعضيهمچن. شود ين منطقه محسوب مينده فرهنگ مشترک اينما
  .اند کرده يمسلمانان باز به نسبت يتر ، هندوان نقش مهمينقّاش
راگ ماال که در  يرکشيه کرل کهند واال درست است که هندوان در تصوين نظريا

 يبا وجود. داشتند يشتريدرآمده بود، سهم ب يخصوصشکل م به شاه م عادليعهد ابراه
نقّاشان هندو سپرده  به ن کاريز در دربار حضور داشتند، اين يو ترک يرانيکه نقّاشان ا

ر ين تصاويطرز مشترک ا. تر بود نقّاشان هندو آسان يبرا يراگ و راگن يد نقّاشيشا. شد
 يان هندو است که طرز نقّاشنقّاش به ر متعلّقين تصاوين مطلب است که ايدال بر ا

اند ختهيدرهم آم يو ترک يرانينَگر را با طرز ا يوِج.  
شتر يب. افتيگر فنون گسترش يز مانند دين يشاه خطّاط م عادليدر عهد ابراه

مرقّع  يها شتر نمونهين زمان در خطّ نسخ و ثلث در حد کمال بودند و بيا سانيخوشنو
 ةب داده شده است و تنها نسخه آن در موزيشاه ترت عادل محمدشاه که در زمان  عادل

از  يالبتّه بعض. خطِّ نسخ و ثلث است به درآباد هند قرار دارد،يساالرجنگ شهر ح
از  يا نمونه ياهللا باخرز ليشاه خل. اند ز کار کردهيق نينه خطِّ نستعليسان در زميخوشنو
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ق کتابت و يخطِّ نستعل به را نورسم کتاب  ١٠٢٧در سال  يو. سان استين خوشنويا
در مجلّه  ين نسخه خطّيهفت صفحه از ا. افت کرديلقب پادشاه سخن را از سلطان در

خطِّ  يها شاه نمونه م عادليعالوه بر نمونه خطِّ ابراه. منتشر شده است نذر ذاکر
  :ز در دسترس استير نيسان زيخوشنو

 ةم در کتابخان ۱۶۲۳/ق ۱۰۳۲در سال  لورسنام  ي بهاثر و: يف مصطفيعبداللّط .۱
تا  ۱۶۱۵(ق  ۱۰۳۳تا  ۱۰۲۴ يها سال به متعلّق يخطّاط يها نمونه. داخل شد يشاه

  .موجود است يشاه در مرقّع عادل) م ۱۶۲۳
 يشاه ةم در کتابخان ۱۶۲۷/ق ۱۰۳۶در سال  نورسنام  ي بهمکتوبه و: ديعبدالرش .۲

  .د استز موجوين يشاه در مرقّع عادل يو يخطّاط يها نمونه. داخل شد
 ين عليت پروفسور حسيدر ملک يمکتوبه و نورس: فيم فرزند عبداللّطيعبدالحل .۳

  .ز وجود داردين يشاه در مرقّع عادل يخطِّ و يها نمونه. خان مرحوم است
 .موجود است يشاه در مرقّع عادل يم شاهيوسف ابراهينمونه خطِّ  .۴
ن يا. ن مرتّب کردات سلطايمان خطّاط در زمان حيرا سل نورسشده  نسخه کتابت .٥

  .درآباد موجود استيساالرجنگ شهر ح ةنسخه در موز
وانش را خود يممکن است د. سان بزرگ آن زمان بودياز خوشنو يکي يباقر کاش .٦

  .کتابت کرده باشد يو
در  يدر زمان و. ز در کمال عروج خود بودين يشاه فن معمار م عادليدر زمان ابراه

  :اند از چند نمونه از اين آثار عبارت. متعددي ساخته شد بيجاپور و شهرهاي ديگر بناهاي
م روضه و يمسجد، ابراه يه مسجد، ملکه جهان مسجد، کاليدريسپت کهن، ح
 سپور،ورنَ عمارتآن، ملک صندل مسجد، آنند محل، اندا مسجد،  بناهاي متعلّق به

  .مسجد يو بخار يف قادريخ لطي، حرم شيخ حامد قادريمهتر محل، حرم ش
ن دوره يا يمعمار. خورند يچشم م به کثرت به ن دورهيا يمساجد و حرم در بناها

  :خاص دارد يژگيچند و
  .اند ده شدهيتراش ين بناها با ظرافت خاصّيکار رفته در ا به يها سنگ .١
وار يد يباال يبر گچ به ده شده است کهياز سنگ تراش ييرهاياز بناها زنج يدر بعض .٢

ده ياز آن شن ينيآهنگ يان باد صداياست که با جرس وصل يا قرني ر سقفيزو 
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 يکال. شود يده ميمسجد نام يريل زنجين دليهم به مسجد ملکه جهان. شود يم
  .است يژگين ويا يز دارايمسجد ن

از سنگ  يژه گل کنول را طوريو ها و به ها، برگ ها، گل وهيم ،شتر بناهايدر ب .٣
  .اند ل شدهيسنگ تبد به زهاين چيرسد ا ينظر م به اند که دهيتراش

 يبا بناها يشناس ييبايو ز يشاه از نظر فنّ م عادليعهد ابراه يها و بناها ساختمان
  :کنند ين اظهار مين باره چنياهل فن در ا. کنند يم يمشهور شمال هند برابر

کار رفته در  مسجد به يمسجد ملکه جهان و کال يکه در بنا يطرز مخصوص«
نقطه  به رهينات وغي، تزئيو تناسب طراح يز نظر هماهنگم روضه ايعمارت ابراه

کار برده شده  ن وجه بهيبهتر به ن بناهايکه در ا يهنر. ده استيعروج خود رس
نظر  به بخشد که آنها هم پلّه تاج محل آگرا يم يا آنها چنان جلوه ييبايز به است،

محل برخوردار  تاج ييايت جغرافيم روضه از موقعياگر معماران ابراه. نديآ يم
 ها يژگيو ين بناها از نظر بعضيا. نديتوانستند عرضه نما يم يبودند، حتماً اثر بهتر

  .١»برخوردارند ييت باالياز اهم يها از نظر فن معمار يژگين وير هستند و اينظ يب
که  ييدر بناها. نده فرهنگ مشترک آن زمان استيشاه نما م عادليعهد ابراه

چشم  ي بهمشرق وسط يمعمار يها يژگياند، و لسله احداث کردهن سيا ين قبليسالط
که دو سال قبل از ) م  ١٥٨٠: م(شاه اول  عادل يدر مسجد جامع عل يخورد؛ ول يم

وضوح مشاهده  ي بهرانيا يشاه بنا شده است، اثرات معمار م عادليابراه يتاجگذار
 يبناها. خورد يچشم م به يا رات عمدهييشاه تغ م عادليعهد ابراه يدر بناها. شود يم
  .گر بناها تفاوت دارديبا د يتراش د سنگياز نظر شکل جد يجاپوريب

ي اد ويدال بر عالقه ز يو نورسبود و کتاب  يقيشاه عاشق فن موس م عادليابراه
 يهند يمجموعه اشعار اوست که براساس راگ و راگن نورسکتاب . ن فن استيا به

دان را در شهر تازه احداث شده نورسپور گرد هم  يقيصدها موس يو. سروده شده است
قدردان  يو. حاضر بودند يشه در دربارِ ويدان هم يقيند نهصد موسيگو يم. آورده بود
بختر خان . ت کرديآنها عنا ي بها ستهين فن بود و در دربارِ خود مقام شايبزرگان ا

                                                      
  .تيلر، فرگوسن  .١
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 يعقد و به ده خود رادانان است که سلطان، برادرزا يقين موسيکالونت از جمله ا
 توزکدر . فرستاد ير در دهليدربارِ جهانگ به نده خوديعنوان نما را به يدرآورد و و

  :ن آمده استيچن يريجهانگ
ر، بختر خان کالونت در يدر اجم) م ۱۰۲۳-۱۶۱۴(ر يدر زمان اقامت جهانگ«

 ياز افراد مخصوص عادل خان بود و و يو. ديرس يخدمت و به شانيلباس درو
 يفه خود در خوانندگيدرآورده بود و او را خل يعقد و به تر برادر خود رادخ

نمودم و او را  يمن او را نزد خود فراخواندم و از او سؤاالت. قرار داده بود
در همان جلسه اول من ده هزار نقد و پنجاه عدد انواع لباس و . دادم يدلدار
 يمان آصف خان نمودم تا وت کردم و او را مهياو عنا به از جواهرات يحيتسب

ا ينجا آمده يا به بدون اجازه عادل خان يا ويد که آيدر مورد او پرس و جو نما
 يميرابطه صم به نظر من با توجه به ن لباس فرستاده استيرا در ا يعادل خان و

ر ينامه م. امده استينجا نيا به بدون اجازه شاه يشاه و بختر خان با عادل
برد، نظر  يسر م به جاپورير من در بيعنوان سف ن روزها بهيکه ان ين حسيالد جمال
 ياتينقل از عادل خان نوشته است که عنا به خود هدر نام يو. کند يد مييمرا تأ

شخص من  به تيقت عنايبختر خان شده است، در حق ي بهکه از طرف حضرتعال
ش دادم و تا يبختر خان را افزا به ات خود نسبتين نامه من عنايبعد از ا. است
را سرافراز  يها و يانواع و اقسام مهربان به نجا بود من هر روزيا يکه و يوقت
 دهرپتمن  يکردم و او برا يخدمت خود طلب م به را يها و نمودم و شب يم
باشد و آن  يها م ن روشيخود موجد ا يق عادل خان بود و ويخواند که تخل يم

  .»ده استينام نورسرا 
م   ۱۶۱۷در سال  يو. افتير رخصت يچهار ماه از دربار جهانگ بختر خان پس از

: م(عادل  محمددر زمان  يو. ر آمديدربارِ جهانگ به ريد کبيبار دوم همراه س يبرا
آنجا رفت و آمد  به شاه ر عادليعنوان سف ز مورد احترام بود و بهيم نيفرزند ابراه) م ۱۶۵۶
صلح  ين بختر را برايدر همير محاصره بد محمدفرزند  يشاه ثان عادل يعل. داشت

. افتير دريدر مرقّع گلشن جهانگ ير ويتوان از تصو يت بختر را مياهم. فرستاده بود
  .م چاپ شده است ۱۹۷۷، ۳۰، ج کايرانياندو انه در مجلّه ين زميمقاله بنده در ا
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نام خان  يموت يتار مخصوص و سه. تار بود از نوازندگان موفّق سه يکيم يابراه
ف يتعر به خود نورسم در کتاب يات آن زمان آمده است و ابراهيداشت و نام آن در ادب

 يسنجر کاش. اند در مدح آن سروده يرباع ۱۲۸ يو ملک قم يظهور. آن پرداخته است
 الشّعرا مصطلحاتمل وارسته در  يالکوتيس. مدح آن پرداخته است به دهيک قصيز در ين

 ةشاه در موز م عادليکه از ابراه يريدر تصو. آورده استخان را جداگانه  ينام موت
خان مشهور  يدر دست دارد که ممکن است همان موت يساز يپراگ موجود است، و

  :افتير دريتوان از موارد ز يشاه را م م عادليابراه ييايقياستعداد موس. باشد
، ييهااست: دهرپت چهار جزء دارد. ابداع کرد يديروش جد يهند يقيدر موس يو )١

 .استفاده نشده است يم از سنچاريابراه يهاسروددر  يول. و ابهوگ يانترا، سنچار
ر بود و بختر خان کالونت ين دهرپت مورد پسند جهانگين ابداع ايل هميدل به

ن طرز يبا ا يسرود يقيخ موسيدر تار. خواند يم يو يرا برا نورس يهاسرود
  .سروده نشده است

  :ن استيها چن ن راگينام ا. راگ سروده است ١٧در  سرود ٥٩سلطان خود  )٢
 ٢  يرامکر  .٢  ٢  نورس يراگ بهوپال  .١
 ٢  زيمج  .٤  ٦  رويبه  .٣
 ۲  ياساور  .۶  ۲  مارو  .۵
 ۱  ايپور  .۸    يسيد  .۷
 ۴  يتود  .۱۰  ۱  يبرار  .۹

 ۲  يگور  .۱۲  ۵  مالر  .۱۱
 ۲  يدهناسر  .۱۴  ۴  انيکل  .۱۳
 ۴  دارايک  .۱۶  ۱۹  کنترا  .۱۵
 ۵۹  کلّ    ۱  نوروز  .۱۷
چهار نسخه کامل . اصالت اينها مسلّم است. دوهري نيز هستند ۲۶الوه بر اين ع

اند و يک نسخه ناقص آن هنوز  شاه کتابت کرده که خوشنويسان دربارِ ابراهيم عادل
هيچ . نيز در دسترس ما نيست سروددانان بزرگ حتّي يک  از موسيقي. موجود است

از شاعران  يکي يکه و ياست؛ در حال جا نمانده به نيچون تان س يبزرگان شعري از
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از  يالهور ينام عبدالرحمن ختم به از معاصران يکيدر کتاب  ينام و. بود يبزرگ هند
  .ار آمده استيگوال
ن يماال نام دارد و مب ها راگ دن اصل راگير کشيتصو به ايها  راگ يلفظ يرکشيتصو )۳

 توجه. وابسته است) تاويا دي يويد(ان ياز خدا يکين امر است که هر راگ با يا
ن يخ ايتار. دهد يش مير آن را افزاين نواختن ساز تأثيوتا در حيا دي يوين ديا به

شاه حداقل پنج راگ زير را  ابراهيم عادل. نوع تصويرکشي خيلي قديمي نيست
سازي تاريخ موسيقي بر عهده  تصويرکشي لفظي کرده که سهم بزرگي در غني

  :داشته است
من فقط . يداري، راگ کنتر و راگ کي، راگ رامکريگ اساوررو، رايراگ به
  :کنم ينها را ذکر ميترجمه ا

او . درخشد يتلک مثل ماه م يو يشانيپ يرو. د استيمثل کافور سف: رويبهراگ  .۱
. شود ميتاج جتاون است که رود گنگ از آن خارج  يسر و يرو. سه چشم دارد

. ب اوسترکَم گاونر. ول استدر يک دست وي سر يک مرد و در دست ديگر ترش
شير و فيل است و  پوست کمرش از پوست. خاکستر سفيد بر بدن خود ماليده است

م يابراه. نوازد يم ها زني مردنگ در دوردست. گردن خود پيچيده است ماري به
  .رو استين راگ بهيدهنده بهتر  ن عوامل نشانيد ايگو يم

سرخ رنگ و  يسار يو. است يليرنگ چنب به بايز يزن ياساور: يراگ اساور .۲
خنده حسن او را دوباال . ز دربرداردين يورآالتيتن دارد و ز ي بهرنگ يآب يچول

 رد و با نگاه مستشيخواهد دوست خود را بگ يم. کند ياو لباسش را تنگ م. کند يم
  .نگرد ياو م به
گران يدرود و  يبا عشوه و ناز راه م. ز از احساسات استيلبر يدل و: يراگ رامکر .۳

کند و با دوست خود  يم يخندد و باز يدر جمع دوستان خود م. کند يرا مدهوش م
آن جواهرات دوخته شده  يتن کرده که رو به لباس سرخ رنگ يو. کند يم ياريع

  .خود را بافته است يو خوشبو يمشک يموها يم راگ رامکريابراه يا. است
و دامن آن زرد  يآب يو يسار .د رنگ استيبا و سفيک زن زي يکرنات: راگ کنترا .۴

. کند يم ييسرا بلبل نغمه. ش مثل گل دلکش هستنديها دستانش نرم و چشم. است
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 دهد که دوست تو خواهد آمد و رنج و زحمت تو يم يم فراق زده را تسلّيابراه
  .ديان خواهد رسيپا به

 صورتش را بر دستانش قرار. باستينوعمر و ز يا زهيدوش يداريک: يداريکراگ  .۵
د است و لباس يش فر و رنگ صورتش سفيموها. نازک و دلکش است. داده است

او مثل برگ . مالد ياو نشسته و بر بدن خود پودر صندل م. تن کرده است ي بهديسف
با ناخن  يد ويگو يم ميابراه. نرم و مثل ماه روشن و درخشان است يلوفر آبيگل ن

  .کند يم ين نقّاشيزم يخود رو
طور  ن کتاب بهيمطالب ا. است يظر زبان و تنوع مطالب اثر مهماز ن نورسکتاب 

ها، جمالت و  دارد و مأخذ واژه يقيو مذهب هندو ارتباط عم يم با فرهنگ هنديمستق
ن کتاب عالوه ياستفاده از ا ين سبب برايهم به است و يز فرهنگ هندياصطالحات ن

 يزبان دکن به ن کتابيا. ستا يز ضرورين يبا علوم هند ييآشنا يقيبر مهارت در موس
، تلگو، کنتر، برج بهاشا ي، مراتهيت، فارسياثرات زبان سانسکر ينوشته شده است؛ ول

  .مهم کتاب است يها يژگيره الفاط و بندش از ويذخ. شود يز در آن مشاهده ميره نيوغ
ن يا يرو ياديم که فرهنگ هندو اثر زيابي يدرم نورسکتاب  يهاسرودبا مطالعه 

حضرت رسول  ي بهده خاصّيشاه عق م عادلين ابراهيوجود ا با يول. گذاشته استکتاب 
مان در نعت ين نسخه سليآغاز يها سودراز داشت و دهرهينواز گ و خواجه بنده )ص(اکرم

. سودراز استيو گ) ص(در مدح رسول خدا نورسکتاب  سرودن يحضرت است و نخست
هستند، از نظر  محمدد يکه در مدح س ياشعار. دارد محمدد يدر مدح س ييهاسرود يو

  .آن زمان هستند يساده و عام فهم و نمونه زبان دکن يزبان
شاه در بيجاپور فرهنگ مشترکي در حال رشد و شکوفايي بود  در زمان ابراهيم عادل

در شکوفايي اين فرهنگ مشترک افراد . که اثرات فردي و اجتماعي آن محسوس بود
. ترکي، هندي، مراتهي، کنتر و تلنگي وغيره همه شريک بودند هندو، مسلمان، ايراني،

هندوان و مسلمانان هر  شاه فردي مدير و مدبر بود و کارهاي حکومتي را به ابراهيم عادل
کار سفارت را نيز . عهده برهمنان گذاشت دو سپرد، همچنين کارهاي ديواني را به

را براي اکبر برده بود، در دربارِ جهانگير انتو پندت که هدايايي . دادند ها انجام مي همان
سلطان . دکن بازگشت م به ۱۶۰۹/ق ۱۰۱۸نيز موجود بود و همراه خان جهان در سال 



  ٢٥٨  قند پارسي

  

زبان ملّي کشور نيز توجه  زبان و فرهنگ هندوان عالقه داشت، وي به شاه به ابراهيم عادل
را رواج داد و در زيستي مذهبي  اي نمود و زبان سانسکريت را کامل آموخت، هم ويژه

از نظر سياسي حکومت وي مستحکم . نتيجه عهد وي عهد انقالب فرهنگي شناخته شد
بود؛ نه در درون کشور بحران بود و نه فشاري از طرف کشورهاي خارجي وجود 

گستره . ويژه در تاريخ دکن دوران درخشاني است دوران وي در تاريخ هند و به. داشت
  :توان دريافت از موارد زير ميفرهنگ مشترک اين عهد را 

ن زبان کتاب يا به خود يشد و و يزبان دکن يژه سلطان باعث ترقّيتوجهات و -۱
  .ادگار گذاشتندي به از خود ين زبان آثاريبان در اياز شاعران و اد يارينوشت و بس

ل بودند يکشور دخ ياسيهمه در امور س يساکنان دکن و افراد خارج يدر زمان و -۲
ن امر باعث از يافتند و البتّه ايدست  يمناصب مهم ي بهمسلمانان دکنو هندوان و 

  .اثر آنها کمرنگ شد ينشد؛ ول يگر عناصر خارجيها و د يرانين رفتن اثر ايب
 يقين کتاب درباره موسيا. است يفرهنگ هند ي بهدال بر عالقه و يو نورسکتاب  -۳

نوشته  يرهنگ هنداست و براساس ف يز هندياست و سبک و مطالب آن ن يهند
د آورد؛ يرا پد ين اثر مهمينتوانست چن يکس ياز پادشاهان معاصرِ و. شده است

م يشهره بودند، نتوانستند مانند ابراه يز که در هنددوستين رياکبر و جهانگ يحتّ
  .را انجام دهند ين کاريشاه چن عادل

ن يو در هر دو ادا کرد يجاپور گسترش پيز در بين يو نقّاش يمعمار يدر زمان و -۴
ن نظر دکن بر هند يخورند و از ا يچشم م به وضوح به فنون عناصر فرهنگ مشترک

  .دارد يبرتر يشمال
ن يدر ا يشرفت کرد و خود سلطان نقش مهميپ يليخ يهند يقين عهد موسيدر ا -۵

صورت گرفت و  يهند يقيدرباره موس يديات جديتجرب. نه بر عهده داشتيزم
ن يا يد؛ وليوجود آ ي بهال هماهنگين راگ دهرپت و خيه بژه تالش کرد کيو به
شاه  م عادليابراه. طلبد يم يقيق عمين موضوع تحقيافت و ايرواج ن يليت خيروا

  .ها اضافه کرد مجموعه راگ به ز و نوروز رايمج يرانيدو راگ ا
ه، يچشت. ل شديها تبد يمرکز بزرگ صوف به جاپوريژه سلطان، بيل توجه ويدل به -۶

ن ين شهر گرد هم آمدند و ايها، در ا يه، هر سه سلسله صوفيه و شطاريدرقا
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. ن مردم گسترش دادنديز را در بيآم مسالمت يستيز و هم يو دوست يان برادريصوف
وعظ  ي بهمحلّ يها با مردم داشتند و با استفاده از زبان يشتريان ارتباط بيصوف

شاه  م عادليابراه. کردند يبط من زبان ضيهم به پرداختند و ارشادات خود را يم
 .رفت زيارت خانقاه سيد حسيني گيسودراز مي وي به. صوفيان داشت ارادت خاصّي به

گر يروان مذاهبِ ديتنگ نظر و متعصّب نبود و با پ يبود؛ ول يمذهب يشخص يو
رفتار  يخوب ز بهيگر نيد يشاه با افراد کشورها م عادليابراه. داشت يرفتارِ خوب

  :ن نوشته استيم درباره او چن ۱۶۰۴در سال  يفرانسو ياحيس. دکر يم
دور و  به ز، از ظلم و ستميپسند و هر دلعز صلح ييشاه فرمانروا م عادليابراه«

  .»ان بوديخارج دلسوز
در کتاب  يو. افتيتوان از گفته فرگوسن در يان را ميحيبا مس يرفتار خوب و

ها اجازه ساخت  يپرتغال به که سلطان نه فقطسد ينو يم Architecture at Bijapurخود 
  :سدينو يفرگوسن م. آنها داد ز بهيت را نيحيغ مسيعبادتگاه داد، بلکه اجازه تبل

) م ۱۸۶۶(ف کتاب يتأل ي بهکه و يها در زمان و عبادتگاه يغين مراکز تبليا«
جنوب  يليما ۲۰مثالً در . مختلف شهر وجود داشتند يمشغول بود، در جاها

 ييجاپور در مدگل، روستايجنوب شرق ب يليما ۷۰تپور، در يگلبرگه در چشرق 
ن صورت يهم به ۱۸۶۶غ تا سال ين مراکز تبليجور و مدگل، همه ايان رايدر م
داده  يآنها اراض به شاه عادل محمد يشاه و فرزند و م عادليفرمان ابراه به .بودند

  .»افت کننديرا در يزاز محصوالت کشاور يبودند و آنها حق داشتند مقدار
در شهر . وجود دارد يمعتبر يخيبا هندوان شواهد تار يدرباره رفتار عادالنه و

در . عمل آورد ي بهريک معبد جلوگياز عبادت در  يشاه ن عادلياز سالط يکينلدرگ 
را بالمانع اعالن کرد و  يراو مالر يعبادت در کهند يفرمان يشاه ط ق عادل ۱۰۲۳سال 
ن فرمان يا. تر از قبل برگزار شد باشکوه يحکم و به شد، يجا برگزار مکه آن يمراسم

س مک در يم در خانواده د ۱۶۱۴نوامبر  ۷/ق ۱۰۲۳شعبان  ۱۰شاه مورخه  مکتوب عادل
م در اطراف شهر  ۱۶۱۸/ق ۱۰۲۸ن فرمانروا در سال يهم. شهر شوالپور موجود است

 Bharata ل آن در کتابيتفص. را وقف کردوسيعي  يچنچوار اراض معبد يپونا برا

Itehas Shamsadhaka Mandal جلد دوم نوشته شده است.  
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 ين ويدرباره فرام يشتريتوان مدارک ب يق مياز خروار است و با تحق يا نها نمونهيا
  .دست آورد به گريمذاهب د يها در مورد عبادتگاه

يي اپور فضاجيشاه در ب م عادليتوان گفت که در عهد ابراه يطور خالصه م به
و گسترش  يشاه در ترقّ م عادليابراه. شد يوجود آمد که باعث ظهور فرهنگ مشترک به
ن ضمن يز در ايسهمِ اقوام و ملل مختلف ن. بر عهده داشت ين فرهنگ نقشِ مهميا

ن نهضت يره همه در اي، کنتر، تلگو وغي، مراتهي، دکني، ترکيرانياقوام ا. است ياساس
  .ک بودنديشر

 يقسمت شمال غرب. م کرديدو قسمت تقس به توان يم يجاپور را از نظر زبانيشهر ب
ر اثر زبان کنتر و در قسمت يز يبود و قسمت جنوب شرق ير زبان مراتهيتحت تأث

مشترک است که عناصر شمال و  يزبان يزبان دکن. لگو رواج داشتيز زبان تين يشرق
در يگلبرگه و ب. ها بود يفوذ پرتغالتحت ن يسواحل غرب. جنوب هند در آن قرار دارند

قسمت . جاپور بودنديبودند، اکنون جزء ب يو فرهنگ ياسيها مرکز س يکه در زمان بهمن
. رفت يشمار م به نَگر بود که قلعه فرهنگ يجزء حکومت مستحکم وِج يزمان يجنوب

خود توانست  ييايت جغرافيل موقعيدل به ن منطقهيتوان گفت که ا يدر مجموع م
  .وجود آورد به مشترک را يرهنگف
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