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چکیده
فالنامه های مصور مجموعه کتاب هایی پیرامون دستورها و آداب و آیین فال گیری هستند که بنا بر شواهد از پیشینه کهنی 
برخوردارند و قدرت گرفتن صفویان و به ویژه در زمان حکمرانی شاه تهماسب این فالنامه ها گستردگی ویژه ای یافتند. به طوری که 
تبدیل به یکی از گونه های کتاب آرایی درباری شدند و نه تنها در ایران بلکه در قلمروهای دیگری چون عثمانی و قطب  شاهی هند 
توجه ویژه ای به آن ها شد. یکی از انواع فالنامه های به جامانده فالنامه ای ست که هم زمان با حکومت صفوی و در اواسط قرن 
یازدهم هجری/ 17 میالدی در منطقه گلکنده، واقع در جنوب هند تصویر شده است. مسأله اصلی این پژوهش ریشه یابی سنت های 
تصویری نگارگری ایرانی و شناسایی مؤلفه های بومی در سبک نگاره های فالنامه است. هدف اصلی نیز شناخت تأثیرات نگارگری 
ایرانی بر نگاره های فالنامه مصور قطب شاهی است. ازاین رو این پژوهش با ترکیب روش های تاریخی و توصیف سبک شناختی 
نگاره های فالنامه گلکنده و تحلیل آن ها براساس معیارهای نگارگری نیمه اول صفوی، به دنبال نحوه تأثیرپذیری سبک این فالنامه 
از هنر نگارگری ایران و تعامل آن با ویژگی های بومی دکن است. تحلیل ساختاری نگاره ها و بررسی نکات افتراق و اشتراک میان 
نگاره های موجود در این فالنامه با دیگر نگاره های عهد صفوی بیانگر این است که غالب عناصر موجود در نگاره های این فالنامه 
مانند فضاسازی و پوشش، تذهیب و تشعیر و همچنین استفاده از رنگ تخت و یکدست، سطوح دورگیری شده، کاله قزلباش و 
مواردی ازاین دست تحت تأثیر سنت های نگارگری ایرانی هستند درعین حال علیرغم غلبه سنت های نگارگری ایران در این فالنامه 
الگوی سبک شناختی نگاره ها کاماًل ویژگی های نگارگری دکن را نشان می دهد ازجمله کاربرد وسیع رنگ طالیی، استفاده از 

پاورقی، رنگ مات و روحی و از همه مهم تر نوع چهره پردازی از ویژگی های بومی نقاشی دکنی هستند.
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مقدمه
از ادوار بسیار دور فال و فالگیری پدیده ای جذاب و درعین حال پر 
از رمزوراز برای مردم در نقاط مختلف جهان بوده است. در این میان 
سرزمین ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و ردپای این عالقه را می توان 
در شئون متعدد زندگی و فرهنگ مردم در طبقات مختلف جامعه شاهد 
بود. در این میان فالنامه های مصور یکی از نمونه های رایج هستند. این 
فالنامه ها هرچند سابقه طوالنی دارند ولی با قدرت گرفتن سلسله صفویان 
به شمار  شاهانه  آثاری  و  یافتند  دوباره  رونقی  شاه تهماسب  ویژه  به  و 
می رفتند و شاه برای تصمیم گیری های مهم سلطنتی بر آن ها تفأل می زد، 
جدا از این با توجه به اهمیتی که برای مردم کوچه و بازار داشتند بخشی 
مهمی از فرهنگ عامه را در خود ذخیره داشتند. سنت فالنامه نگاری ایران 
که در نیمه اول حکومت صفویان و به ویژه در قزوین رایج شد به تدریج 
در قلمروی دیگر سرزمین های همسایه ایران ازجمله عثمانی و هند نیز 
رواج پیدا کرد که از نمونه های آن می توان به فالنام های اشاره کرد که 
در منطقه  گلکنده1 و زیر نظر پادشاهان قطب شاهی هند2 کار شده است.

قطب شاهیان سلسله ای شیعی و ایرانی تبار بودند که توسط شاهزادگان 
قراقویونلو بنیان گذاشته شده بودند و در دکن3 فرمانروایی می کردند همین 
باعث شد تا حد زیادی تحت تأثیرفرهنگ و هنر ایران قرار بگیرند 
ایرانی  تیره  و  نژاد  از  را  قطب  شاهی خود  پادشاهان  )خدایی، 1388(. 
می دانستند و سرسلسله این فرمانروایی از همدان و از خاندان بهارلو و 
پادشاهی قراقویونلو بود که درقرن پانزدهممجبور به مهاجرت به هند 
و  اوج  دوران  در   .)Zebrowski & Michell, 1999: 191  ( شدند 
شکوه حکومتشان معاصر صفویان بودند و در بسیاری از زمینه ها تالش 
می کردند که دنباله روی صفویان باشند. مذهب شیعه مهم ترین عامل پیوند 
میان صفویان و قطب شاهیان بود و همین امر باعث می شد تا شیعیان 
دکن هم ازنظر دیپلماسی و هم ازنظر فرهنگ نخبگان وابستگی بیشتری 
به ایران پیدا کنند )خالدی، 1385: 55(. تا جایی که حتی در خطبه های 
)رازی،  ادا می کردند  نام خویش  بر  نام سالطین صفوی را مقدم  خود 
1378: 70؛ هندو شاه استرآبادی، 1393(. جدا از مذهب شیعه یکی از 
مهم ترین عوامل نفوذ فرهنگ ایرانی نزد قطب شاهیان، رواج زبان فارسی 
در میان ایشان بود که عاملی برای ایجاد مرکزی فرهنگی اسالمی در 
جنوب هند با بزرگ ترین کتابخانه از نسخ خطی فارسی و عربی بود 
)Chandra, 2009(. شاهان قطب شاهی پادشاهانی هنردوست بودند و 

شخص سلطان محمد قطب شاهی از نسخه شناسان خبره کتاب های خطی 
به شمار میرفت )الهی، 1381: 46( و بسیاری دیگر از پادشاهان دکن نیز 
اهل ادب و شاعر بودند )صفا، 1369: 448(. محمدقلی قطب شاه )1580- 
1612( به فارسی روان اشعار »حماسی عاشقانه و مصرع های پر گالیه 
شاد« می سرود )شیمل، 1386: 307( این شدت عالقه به همراه آمد وشد 
تجار و اهل علم و ادب ایرانی در قلمرو ایشان تا حد زیادی تعامالت 
و وامگیری عناصر فرهنگ ایرانی را در میان آن ها شدت می بخشید. 
عالوه بر این ثبات سیاسی، مذهبی به همراه ثروتی که پادشاهان قطب 
شاهی داشتند4بستری مناسب برای حمایت از و رشد هنر و فرهنگ به 

وجود آید. به ویژه دوران حکومت سلطان محمدقلی )988 -1020 ه. ق/ 
1580-1611 م.( و سلطان محمد قطب شاه )1020 -1034 ه.ق/ 1611-

1625 م.( را از نظر فرهنگي نیـز می توان دوره طالیي رشد و شک وفایي 
فرهنگي در قلمرو و حکومت آن ها به ویژه در شـهر حیدرآباد دانست 

)صادقی علوی، 1387: 161(.
طی دوران قطب شاهیان تدوین کتبی مختلف ازجمله تذکره الملوک 
شیرازی و در عرصه ادبیات حضور شعرایی چون نظیری نیشابوری و 
خوشنویسانی چون مغیث شیرازی و نقاشانی چون فرخ شیرازی دنیای 
ادب، فرهنگ و هنر را در این خطه دگرگون کردند )خدایی، 1388( 
امری که نفوذ سنت های مختلف ایرانی ازجمله فرهنگ زیبایی شناختی 
هنر ایران به دربار ایشان را بیشتر می کرد؛ به طوری که در دربار قطب 
شاهیان هند آثار بسیاری به زبان فارسی و برگرفته از مؤلفه های فرهنگی 
و زیبایی شناسی ایرانی به وجود آمد که ازجمله آن ها فالنامه مصوری 
است که در مجموعه ناصر خلیلی5نگهداری شود. این فالنامه در برخی 
منابع با نام  فالنامه گلکنده و بیشتر به دلیل این که در مجموعه ناصر 
خلیلی نگهداری می شود به فالنامه خلیلی مشهور است و تاکنون تنها 
نمونه شناخته شده فالنامه نگاری در هند است )Url  1(. فالنامه ای نفیس 
و با ارزش که نگاره های آنچه ازنظر بصری و ساختاری و چه از منظر 
مضامین و مفاهیم شیعی نزدیکی بسیاری به فالنامه های تولیدشده در 
عهد صفوی دارد. هرچند تأثیر سنت های نقاشی بومی هند نیز در این 
فالنامه دیده می شود؛ چراکه باوجود تمام اشتراکات در سبک و سیاق 
آثار هنری نمی توان نقش شرایط محیطی، اعتقادی، مذهبی و جو حاکم 
بر جامعه و همچنین نقش حامیان هنری را نادیده گرفت، مؤلفه هایی 
که باعث ایجاد جنبه های افتراق میان آثار مختلف است بنابراین مسأله 
این پژوهش بررسی نحوه تأثیرپذیری فالنامه قطب شاهی از ویژگی های 
سبک شناختی دربار صفویان و همچنین میزان بهره گیری نگاره های آن 
از سنت های بومی دکن است. با این هدف که با تحلیل سبک شناختی 
نگاره های این نسخه بتواند به درک بهتر ما از نحوه تأثیرگذاری هنر 

ایران بر همسایگانش بینجامد.

روش پژوهش
با توجه به ویژگی های نگارگری عهد صفوی و نگاره های فالنامه 
قطب شاهی پرسش اصلی این مقاله این است که فالنامه گلکنده ]خلیلی[ 
تا چه میزان ازنظر ساختاری و محتوایی از فالنامه های مصور عهد صفوی 
بهره جسته و چگونه آن ها را با مؤلفه های سبک های بومی هند ترکیب 
کرده است؟ به منظور پاسخ به این پرسش با رجوع با اطالعات اسنادی و 
همچنین مشاهده دقیق نگاره ها به توصیف نگاره هایی از فالنامه گلکنده 
و تحلیل و تطبیق ساختاری، ویژگی های بصری و روایی و نقاط اشتراک 
و افتراق فالنامه مذکور با نمونه های معاصر ایرانی خود به مطالعه نوع و 
میزان تأثیرپذیری این نسخه از هنر ایرانی و همچنین نحوه بروز عناصر 
محلی در آن ها می پردازیم. شیوه تحلیل اطالعات از طریق تجزیه وتحلیل 
تصاویر به صورت کیفی و تطبیقی پرداخته است و از طریق نشانه یابی 
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و تجزیه وتحلیل ساختاری نگاره ها به میزان تأثیرپذیری فالنامه گلکنده 
]خلیلی[ از سنت های تصویری نگاره های عهد صفوی برسیم. هدف این 
پژوهش شناخت چگونگی تأثیر مبانی زیبایی شناختی نگارگری عصر 

صفوی بر مصورسازی نگاره های این نسخه خطی است.

پیشینه پژوهش
مقاالت، کتب و پژوهش های بسیاری درزمینهٔٔ هنر و فرهنگ و از 
سوی دیگر مذهب و تشیع از دوران صفوی نگاشته شده است که در 
جایگاه خود بسیار مهم و حائز اهمیت هستند و در این پژوهش نیز از 
منابع غنی آن ها در بخش هنر صفوی و درک بهتر فضای سیاسی، مذهبی، 
اعتقادی و فرهنگی این دوره و ویژگی های رفتاری و خلق وخو و منش 
پادشاهان آن بسیار از این منابع بهره برده شده است. بااین حال چون تمرکز 
اصلی این پژوهش بر فالنامه ای مصور از هند که هم دوره با عهد صفوی 
است دو منبع اصلی برای این پژوهش وجود داشت. مهم ترین منبع درزمینٔه 
فالنامه های مصور، کاتالوگ جامعی در ارتباط با نمایشگاه فالنامه مصور 
ام. سکلر در موزه هنرهای  است که در سال 2010 در گالری آرتور 
اسالمی واشنگتن دی. سی برگزار شد. این کتاب به قلم معصومه فرهاد 
)2009( به معرفی چند فالنامه مهم عصر صفوی ازجمله فالنامه کتابخانه 
درسدن، فالنامه توپ قاپی و فالنامه پراکنده کار شده در قزوین و بررسی 
نگاره های موجود در آن ها می پردازد. پور اکبر)1396( نیز در کتاب 
فالنامه تهماسبی، انتشارات فرهنگستان هنر به بررسی فالنامه ها می پردازد. 
این کتاب بیشتر شبیه کاتالوگی از مجموعه فالنامه درسدن با توضیحاتی 
درباره در مورد ویژگی های خط در آن و نیز متون مربوط به نگاره ها 
است. الهام عصار کاشانی )1393( نیز در رساله دکتری خود تحت عنوان 
»تأثیر تفکر شیعی بر فالنامه های دوره اول صفوی« به تأثیر فرهنگ تشیع 
بر فالنامه های این دوران پرداخته است. در ارتباط با فالنامه قطب شاهی 
نیز، وبگاه مجموعه خلیلی تنها منبع تصویری و توصیفی قابل دسترسی 
به نگاره های این نسخه خطی است. در ارتباط با این نسخه تحقیقاتی 
توسط ریچل پریخ6 )2020( پژوهشگر و استاد دانشگاه هاروارد صورت 
گرفته است که یک مقاله از آن بانام »سرنوشت و ایمان: فالنامه خلیلی 
و هویت شیعی گلکنده« به مسأله تأثیرپذیری این فالنامه از فرهنگ 

تشیع می پردازد.

مبانی نظری پژوهش
فالنامه گلکنده ]خلیلی[

فالنامه گلکنده ظاهراً ـ با استناد به وبگاه مجموعه آنالین خلیلی و 
اطالعاتی که ریچل پریخ در مورد این فالنامه منتشر کرده است ـ تنها 
فالنامه مصور در هندوستان و متعلق به عصر قطب شاهی و منطقه گلکنده 
است که مقارن با حکومت صفوی و اواسط قرن یازدهم هجری/ 17 
 Url( میالدی در جنوب هند و به رسم فالنامه های صفوی تصویر شده است
2(. تأیید این که چه کسی این نسخه را سفارش داده است دشوار است؛ 
اما با توجه به مواد و فنون به کاررفته در آن، به ویژه مقدار بیش از عرف 
استفاده طال و نقره و اجرای بسیار پیچیده تذکره ها و متن ها، بدون شک 

یک حامی سلطنتی یا حداقل یک نجیب زاده سفارش دهنده آن بودند 
)Parikh, 2020: 228(. فالنامه گلکنده را می توان بعد از فالنامه های 

درسدن7، پراکنده8، فالنامه فارسی توپقاپی9 و فالنامه سلطان احمداول01از 
مهم ترین فالنامه های مصور به حساب آورد که در قرن یازدهم هجری/ 
هفدهم میالدی و بعدازآن تولید شده اند )Farhad, 2009: 28(. فالنامه 
گلکنده یکی از بهترین نمونه های این دست فالنامه هاست که تا همین 

.)Parikh, 2020: 222( اواخر کمتر شناخته شده بود
این فالنامه یکی از معدود نمونه های کامل یا تقریبًا کامل از نمونه 
فالنامه های موجود است که حاوی 35 برگ دوتایی در ابعاد بزرگ 
)41×28/5 سانتی متر( است و شامل37 نگاره به اندازه هریک 30/5×21 
سانتی متر است. نگاره ها در سمت راست کتاب و در سمت چپ فال 
مرتبط با همان نگاره قرار دارد که توصیفی در نیک و نحس بودن فال و 
تغییر آینده است؛ همچنین دربرگیرنده توصیه هایی در این باب است که 
اگر فال نیکو رقم نخورد چگونه می توان برآن امر فائق آمد و یا نحسی آن 
را به تعویق انداخت و یا چگونه با صدقه از آن بال دوری جست. اولین 
برگ این فالنامه مصور تنها صفحه ای است که هم در راست و هم در 
سمت چپ صفحه نقاشی وجود دارد و دارای حاشیه ای است که در هر 
دو صفحه امتداد یافته است. نگاره های این مجموعه طیفی از موضوعات 
مذهبی و تاریخی و اسطوره ای و ادبی را در برمی گیرد ازاین رو ازنظر 
محتوا همانند سنت فالنامه نگاری مرسوم صفوی دیده می شود؛ که با همان 
ویژگی ها وارد فرهنگ عثمانی و دوران قطب شاهی در منطقه گلکنده 
شده است )Url   3(. به جز تعدادی از نگاره هایی که در وبگاه ناصر خلیلی 
است و برخی دیگر که در کتاب های دیگر چاپ شده است قرار است 
مجموعه نگاره های این کتاب به قلم ریچل پریخ انتشار یابد که در زمان 

نگارش این مقاله هنوز منتشر نشده بود.

فالنامه گلکنده و سنت نگارگری ایران
و  بودند  هند  گورکانیان  رقیبان  و  مسلمان  درواقع  شاهیان  قطب 
بااین که هنوز سرمنشأ نقاشی دکنی هنوز کاماًل مشخص نیست ولی به 
باور هموم ریشه ایرانی دارد )نک: کراون، 1388: 241(. با توجه به 
خاستگاه ایرانی قطب شاهیان و همچنین عالقه زیادی که شاهان این 
نگارگری  با  اول  برخورد  با همان  داشتند،  ایرانی  فرهنگ  به  سلسله 
ایشان می توان به راحتی فهمید که نقاشی آن ها تا چه اندازه ریشه در 
نقاشی ایرانی دارد. نقاشی نزد قطب شاهیان از دوران سلطان ابراهیم دوم 
)957 - 988 ه. ق/ 1550 -   1580  م.( آغاز شد و به نظر می رسد شکوه خود 
را مدیون جمع هنرمندانی از هند، ایران، بخارا و احتمااًل عثمانی است 

.)Canby, 1998: 156(

 مطالعات نشان می دهد گلکنده در زمان قطب شاهی یک مرکز پویا 
از تولید نسخه های خطی الهام گرفته از شیراز بود؛ که حداقل سه نمونه 
شاخص از آن می توان سه نمونه نسخه اصلی گلکنده یعنی سندباد نامه 
)حدود 983 ه. ق/ 1575 م.( دیوان محمدقلی )988 - 1021 ه.ق/ 1580 
-1612 م.( فالنامه حدود )1019 - 1039 ه. ق/ 1610 -1630 م.( اشاره 
کرد )Overton, 2016: 121(. حمایت گسترده قطب شاهیان از نخبگان 

تعامل ویژگی های بومی نگارگری دکن با نگارگری ایرانی
در نسخه فالنامه گلکنده/ خلیلی



26
نشریه رهپویه  هنر/  هنرهای تجسمی   دوره 4  شماره 2  تابستان 1400

باعث شده بود هنرمندان زیادی به دربار ایشان مهاجرت کنند به همین 
دلیل دربار ایشان دربرگیرنده مجموعه نقاشانی از هند و ایران و آسیای 
مرکزی بودـ  که هریک در قالب سبک بومی خودش کار می کردـ  اما 
 Zebrowski & Michell, 1999:  ( سبک صفوی بر همه غلبه داشت
و  فرهنگی  خاستگاه  با  بی ارتباط  هنرمندان  تجمع  این  البته  و  191(؛ 

ریشه های بومی قطب شاهیان نبود. ازنظر گرایش به سبک های ایرانی، 
نقاشی قطب شاهیان حتی با دیگر حاکمان منطقه دکن ازجمله عادل 
شاهیان متفاوت بود و نسبت به شیوه نقاشی دیگر همسایه هندی آن ها 
یعنی گورکانیان باوجود برخی شباهت ها، تفاوت هم داشت. وجه تمایز 
مهم نقاشی دکن با گورکانی توجه کمتر به رئالیسم و گرایش بی شمار به 
تخیل آرمانی است )کراون، 1388: 241( که به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از 
نگارگری ایرانی بود. آنچه در گلکنده به عنوان یک کانون مرکزی برای 
نقاشی قطب شاهی انجام می شود گرایش زیاد به نقاشی اوایل دوره صفوی 
بود، زمانی که خلوص رنگ آمیزی مکتب تیموری را در خود نگه داشته 
بود )Gray, 1938: 75(. درواقع آنچه از نگارگری ایران به گلکنده 
رسید وام گیری از نقاشی قرن پانزدهم ترکمانان، نقاشی دربار صفوی 
 Canby,( حدود 967 ه.ق/ 1560 میالدی و سنت نقاشی هرات پسین بود

.)1998: 156

این  زمانی  ازنظر  نیست.  بی بهره  تأثیر  این  از  نیز  گلکنده  فالنامه 
)978 - 1038  ه.ق/1571  کبیر  شاه عباس  فرمانروایی  با  مقارن  فالنامه 
-1629 م.( یعنی مکتب اصفهان در ایران بود. لیکن باوجوداین ازنظر 
سبک شناسی به مکتب تبریز و قزوین بیشتر نزدیک است. حتی فارغ 
از بحث سبک شناسی اشیایی مثل تنگ های تیموری و لباس های ایرانی 
و کاله ها و خیمه ها، گیاهان مورداستفاده در تشعیرها و تذهیب ها همه 
ایرانی هستند )Parikh, 2020: 233(. درهرصورت آنچه در نگاه اول 
در تصویرسازی های این فالنامه دیده می شود تأثیر مستقیمی است که 
این نسخه از فالنامه های مصور ایرانی گرفته است یکی از دالیل آن نیز 
تأثیرپذیری مستقیم این فالنامه از فالنامه های عصر صفوی است برای 
نمونه نگاره فتح خیبر )تصویر 1( و میزان شباهت آن با نگاره هم نام خود 
در فالنامه پراکنده )تصویر 2( می توان دید. به جز این نگاره طبق تحقیقات 

ریچل پریخ در مورد پنج نگاره از آن می توان ادعا کرد که تا حد زیادی 
برگرفته یا کاماًل کپی برداری از فالنامه پراکنده هستند. چیزی که نشان 
می دهد فالنامه گلکنده برگرفته از یک نسخه ایرانی است که راه خود 
را به گلکنده باز کرده بود و فالنامه گلکنده حدود شصت تا هشتاد سال 
بعد از روی آن رونگاری شده است )Parikh, 2020: 223(؛ بنابراین قبل 
از هر چیز باید گفت که رابطه مستقیم بین نگاره های این کتاب و نقاشی 
ایرانی و به ویژه دیگر نسخه های فالنامه وجود دارد ولی این به معنی ابداع 
ساختاری و سبک شناختی هنرمندان گلکنده نمی شود. درواقع شباهت های 
زیاد، به این معنی نیست که الگوهای نقاشی ایرانی بی کم وکاست در این 
فالنامه مورد تقلید قرار گرفته است و نمی توان ابتکارات نگارگران قطب 

شاهی و تأثیر ویژگی ها و سنت های بومی دکن را در آن نادیده گرفت.
ازاین رو در این بخش باهدف دستیابی تأثیر الگوهای نگارگری ایرانی 
و این که ازنظر سبک شناسی چه تفاوت هایی در پرداخت نگاره های این 
فالنامه وجود دارد مهم ترین الگوهای وام گیری نگاره های گلکنده از 
نقاشی ایرانی و همچنین تأثیرپذیری این نسخه ها از دیگر نسخ فالنامه ها 
کار شده در ایران به تحلیل چند نگاره منتخب می پردازیم، مالک تطبیق 
در این بخش ازنظر سبک شناسی ویژگی های اصیل بومی و سنت های 
برگرفته از دو فرهنگ است و از سوی دیگر نکات اشتراک و افتراق 

میان نگاره های فالنامه های موجود دوره صفوی و فالنامه گلکنده است.
نگارگری  از  زیادی  بسیار  تا حد  که  لباس  مانند  عناصری  به جز 
وام گیری شده است، مهم ترین تأثیرپذیری فالنامه گلکنده از الگوهای 
ایرانی بیش از هر چیز در ترکیب بندی ها دیده می شود. برای نمونه نگاره 
معراج حضرت رسول )ص(، )تصویر3( که به جز فالنامه قطب شاهی 
ازنظر  به تصویر درآمده است،  نیز  پراکنده  فالنامه های درسدن و  در 
نگاره های  الگوی  دایره ای،  ترکیب بندی  یک  قالب  در  سبک شناسی 
صفوی را پی گرفته است و آن مرکزیت پیامبر)ص( و چینش دایره وار 
دیگر عناصر بصری به دور اوست که شاید بتوان مصداق بارز آن را در 
شاخصترین نمونه نگاره های معراج، یعنی نگاره معراج منتسب به سلطان 
محمد دانست )تصویر 4(. هرچند بعید است که نگاره فالنامه گلکنده از 
معراج سلطان محمد تأثیر مستقیم گرفته باشد اما از این بابت که کار 

تصویر 1. فتح خیبر، فالنامه گلکنده، )حدود 1019 - 1039 ه.ق/ 1610 -1630 م.(،
.)Parikh, 2020: 228( :مجموعه ناصر خلیلی. منبع

تصویر 2. فتح خیبر، فالنامه پراکنده، قزوین، )نیمه 957 ه.ق/ 1550 اوایل 1070 
)Farhad, 2009: 121( :کتابخانه چستر بیتی، دوبلین. منبع ،).ه.ق/ 1660  م
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سلطان محمد ازنظر زمانی بر همه نسخه ها فالنامه ها تقدم زمانی دارد و 
این که درزمانی که سلطان محمد سرپرست کتابخانه سلطنتی شاه تهماسب 
بود هم آقا میرک و هم عبدالعزیز که احتمال داده می شود نگارگران 
فالنامه تهماسبی باشند نزد او کار می کردند، تأثیرات ضمنی کاماًل آشکار 
است. فارغ از این، با توجه به نگاره معراج در فالنامه پراکنده )تصویر5( و 
شباهت زیاد سبک نگارگری فالنامه گلکنده با آن می توان تأثیر مستقیم 
سبک صفوی را در آن مشاهده کرد؛ اما وجه تمایز این نگاره با اکثر 
نمونه نگاره های معراج، تصویرگری فضای مسجداالقصی است که در 
یک سوم پایین نگاره ترسیم شده است، آنچه باعث می شود پیوندی بین 
زمین و آسمان در نگاره دیده شود. البته استفاده از فضای ساختمان ها و 
شهر و دیگر سازه های معماری در نگاره های معراج منحصر به این فالنامه 
است. شیوه  متفاوت  فالنامه ها  به دیگر  نسبت  نمی شود. درهرصورت 
نقاشی ساختمان ها تا حد زیادی تحت تأثیر ریزه کاری های تزئینی بر گفته 
از سنت نگارگری هرات و تبریز است و نگارگر از خطوط مورب برای 
عمق بخشیدن به فضای شهر و استفاده کرده است. این برخورد باعث شده 
است تا در کل در این نگاره شاهد ترکیب بندی آرام تر و یکنواخت تر 

نسبت به نمونه های دیگر معراج باشیم.
از دیگر شباهت ها این نگاره به الگوهای صفوی حالت فرشتگان است 
که شبیه به هم و طبق یک رسم مشخص، با لباس هایی زیبا و موهایی 
تزئین یافته، بدون احساس خاصی در چهره، شبیه به هم با چشمانی 
درشت، ابروهای پیوسته و موهایی که رو به باال جمع شده و تزئین و 
تصویر شده اند و تا حد زیادی با الگوی نقاشی فرشته در نگاره معراج 
سلطان محمد انطباق دارند. با این تفاوت که نسبت به فالنامه های صفوی 
با تزئینات بیشتری تصویر شده اند. این درجه اهمیت دادن به تزئینات در 
فالنامه گلکنده به اندازه ای است که در نگاره معراج حتی لباس پیامبر نیز 
پر از نقش ونگار تزئینی است؛ که این درجه از پرداختن به جزئیات از 

ویژگی های سبک نگارگری قطب شاهی است.
آیین و  به  پیامبر را  بتوان رنگ سفید جامه  از سوی دیگر شاید 
هند  فرهنگ  در  رنگ  این  داد چراکه  نسبت  هند  بومی  سبک های 
نشانه مشایعت با بهشت و رسیدن به کمال است و در آیین هندو الهه 
ساراسواتی5 که دانش، موسیقی، هنر، گفتار و خرد و یادگیری است با این 

رنگ تصویرسازی می شود )Kinsley, 1988: 55(؛ اما با توجه به رنگ 
سفیِد جامه پیامبر در نگاره های معراج فالنامه های مجموعه توپ قاپی و 
فالنامه پراکنده که سال ها پیش تر از فالنامه قطب شاهی احتمااًل در ایران 
تصویر شده است فرضیه نمادشناسی رنگ های هندی در این نگاره زیر 
سؤال می رود و به طورقطع نمی توان رنگ سفید جامه پیامبر را نمادی از 
تأثیر فرهنگ بومی هند در این نگاره دانست، هرچند در بسیار موارد 

مفاهیم نمادین مشابهی دارند.
از دیگر نقاط مشترک نگاره های فالنامه گلکنده با نمونه های صفوی 
که در این نگاره و دیگر نگاره ها نیز دیده می شود حجاب صورت پیامبر 
و دیگر معصومین است که مطابق سنت صفوی و به عنوان یک ویژگی 
استاندارد و تعیین شده در سنت شمایل نگاری اسالمی، بخصوص در عصر 
صفوی و حکمرانی پادشاهان متعصب مذهبی است که به شکلی باعث 
نوعی ابهام در چهره نگاری و تمایل به ایجاد یک معادل صوری در به 
Far-( تتصویر کشیدن قداست و بهره مندی پیامبران از نور الهی اس

had, 2009: 118(. وجه مشترک دیگری که می توان روی آن تأکید 

کرد هاله نور اطراف سر پیامبر است که در نگاره های فالنامه گلکنده 
و ازجمله معراج، همچون آتشی شعله.ور به تصویر درآمده است، این 
در حالی است که در فرهنگ تصویری هند از عصر گورکانی به بعد 
ویژگی های نور و هاله.های طالیی و فرشته.های مقرب باالی سر امپراتور 
به رسم رئالیسم اروپایی )کراون، 1388: 228( نقاشی می شده.اند و اگر 
بازگشتی به گذشته داشته باشیم به رسم هنر سنت قدیمی بودیستی همچون 
نقشی دایره وار می.شده است این الگو را می توان در نقاشی های دکن و 

بیجاپور نیز دید.
غلبه ترکیب بندی نگارگری ایرانی به طور مشخص بیش از هر چیز 
دیگر در فضاسازی دیده می شود. برای نمونه در نگاره محفل سلیمان 
که موضوع مشترک فالنامه های درسدن و توپ قاپی هم است، عناصر 
در قالب یک ترکیب بندی متمرکز حول محور سلیمان چیده شده اند 
به عبارتی در جهت تأکید بر پیکره حضرت سلیمان با او در تعامل 
هستند. )تصویر6( ساختار ترکیب بندی به سه سطح افقی تقسیم می شود. در 
پالن جلو تصویرنمایی از سبزهزار و با حضور حیوانات، در پالن وسط 
پیکره ها، درخت و ققنوس و در پالن آخر که کوچک ترین بخش تصویر 

تصویر 5. معراج پیامبر )ص(، فالنامه پراکنده، قزوین. 
)نیمه 957 ه.ق/ 1550 اوایل 1070 ه.ق/  1660 م.(،

)Farhad, 2009: 119( :موزه سکلر. منبع

تصویر 3. معراج پیامبر )ص(، فالنامه گلکنده. )حدود 
1039 - 1019 ه.ق/ 1630 -1610 م.(، مجموعه خصوصی 

)Url 4( :ناصر خلیلی. منبع

تصویر 4. معراج پیامبر )ص(، خمسه تهماسبی، تبریز 
)49 - 946 ه.ق/ 1542- 1539 م.(، منسوب به سلطان محمد. 

کتابخانه بریتانیا، لندن. منبع: )آژند، 1384: 131(
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که نقاشی سنتی هند را تزئین دور بدانیم به ویژه استفاده فراوان از رنگ 
طالیی که از ویژگی های مشترک هر دو فرهنگ است که در این فالنامه 
با قدرت بیشتری نمایان شده است و به شکلی ضمنی به شرایط سیاسی و 
اجتماعی آن دوران نیز ارجاع می دهد. چراکه ثبات سیاسی و ثروت و 
آرامش نسبی دوران اوج دکن در نقاشی هایش را با ویژگی هایی همچون 
»زیبایی ناب آن ها، میزان توجه به رنگ و عالقه به استفاده از جزئیات 

تزئینی« تفسیر می کنند )کراون، 1388: 241(.
از ویژگی های مهم دیگر نگاره های فالنامه گلکنده استفاده کمرنگ 
نشانه ای  که  است  اروپایی  چهره نگاری  و  سایه پردازی  ترفندهای  از 
انتزاعی از فضای واقعی را به نمایش می گذارد و هدف هنرمند توجه 
کم به رئالیسم و توجه بیشتر به تخیل آرمانی است. ظرافت قلمگیری و 
استفاده از رنگ تخت برخالف سنت استفاده از تنالیته های رنگی عهد 
گورکانی و نوع پرداز ظریف آن یادآور سنت صفوی است. ابرهای پیچان 
در فالنامه گلکنده طبق سنت ابرهای تصویر شده در فالنامه های دوره 
صفوی بخصوص فالنامه پراکنده و با همان ویژگی های رنگی است و با 
ترکیبی از رنگ های قرمز، زرد و آبی به تصویر کشیده شده اند. حاشیه 
کار شده اطراف کار به رسم حاشیه بندی و تشعیر معراج سلطان محمد 
و عصر صفوی است. رنگ های اُکر و طالیی که تقریبًا در تمام صفحات 
در دست فالنامه گلکنده تکرار شده است. نکته مشترک دیگری که در 
این فالنامه های آشکار تحت تأثیر نگاره های ایرانی است حاالت و رفتار 
شخصیت های نگاره ها است که بر اسلوب طراحی ایرانی کار شده است 
وجه تمایز اصلی آن ها نحوه چهره پردازی است که به سنت نقاشی قطب 

شاهیان و گورکانیان نزدیک است.
پالت رنگی در نگاره های فالنامه گلکنده طیفی از انواع آبی ها و 
سبزها و سرخ ها و نارنجی ها بر زمینه ای از رنگ طالیی است که بسیار 
به سنت رنگی بهزاد نزدیک است اما غنای رنگی نقاشی های هرات و 
تبریز را کمتر دارد. درواقع طیف آبیها و قرمز و سبزهایی است که مالیم 
شده اند. شاید بتوان گفت اینگونه کاربرد رنگ های غیر شفاف در تقابل 
با کاربست رنگ در نگارگری ایرانی به ویژه مکتب تبریز است که 
نگارگر با قدرت از رنگ های آبی الجوردی تند و خام، انواع قرمزها 

را شامل می شود کوه ها و ابرهای پیچان و چند پرنده در حال پرواز تصویر 
شده اند. این نوع ترکیب بندی به نوعی سنت نقاشی بهزاد را نشان می دهد 
که در که در عین کثرت اشیاء و تصاویر پرتحرک تصویر هرگز به 
آشفتگی نمی انجامد )پاکباز، 1380: 82(؛ اما درعین حال با آن تفاوت هایی 
نیز دارد. به طورکلی مرکز قرارگرفتن شخصیت اصلی در نگارگری ایرانی 
یکی از ویژگی های ترکیب بندی اصلی ایرانی است که به ویژه از دوران 
هرات بیشتر رواج پیدا می کند؛ اما با وجود این، نوِع پالن بندی نگاره 
نتوانسته است فضای چند ساحتی نگاره های ایرانی را به خوبی تداعی کند. 
درواقع ویژگی سیال بودن فضای نگارگری ایرانی در نگاره های فالنامه 
گلکنده آن گونه باید دیده نمی شود و این به خاطر نوع تقسیم بندی فضا 
و هندسه متقارن پنهان آن هاست که با بیشتر به ویژگی های هنر هندی 
نزدیک است. به عالوه این که پالن بندی و دقتی که در چهره پردازی ها 
و  مادی تر  وجهی  که  می کند  تداعی  را  واقع گرایی  نوعی  است  شده 
زمینی تر به نگاره ها بخشیده است. نمونه این فضاسازی را می توان در 
نگاره پنهان شدن پیامبر)ص( و ابوبکر در غار دید. )تصویر 7( هرچند در 
برخی نگاره ها مانند رفتن اسکندر پیش درویش مستجاب الدعوه به دلیل 
چرخش پیکرها در فضای تصویر فضاسازی پیچیده تر تصویر شده است 
)تصویر 8(. باوجوداین مشخص است این نگاره نیز به شدت تحت تأثیر 
نگاره غار اصحاب کهف در فالنامه پراکنده )تصویر9( است. با این تفاوت 

که نوع صحنه پردازی فالنامه گلکنده باشکوه تر و سلطنتی تر است.
از نگارگری  فالنامه گلکنده  نگاره های  تأثیرپذیری  ازجمله دیگر 
ایرانی نوع و پراکندگی نقوش گیاهی روی لباس هاست که با الگوهای 
نوع فضاسازی و  تبریز صفوی شباهت های زیادی دارد. درواقع  نقاشی 
تزئینات نگاره های باعث می شود تا در نگاه اول نگاره ها از سنت های 
بومی هند فاصله بگیرند و سنت نقاشی ایرانی به شکلی آشکار رخ نمایی 
کند و این برخالف بسیاری از الگوهای نقاشی بومی هندی است. در 
نگاره های این فالنامه تمامی صفحه پر از نقوش تزئینی است و جایی 
خالی از نقش باقی نمانده است که این ویژگی از یک سو برگرفته از سنت 
تصویری صفوی است که به سنت تصویری هند نیز راه یافته و ما شاهد 
آن در نگاره های عهد گورکانی به بعد نیز هستیم. البته به این معنی نیست 

تصویر 7. پنهان شدن پیامبر )ص( و ابوبکر در غار، فالنامه گلکنده، )حدود 
)Url 6( :مجموعه ناصر خلیلی. منبع ،).1039 -  1019 ه.ق/ 1630 -1610 م

تصویر 6. حضرت سلیمان و بلقیس، فالنامه گلکنده، )حدود 
)Url 5( :مجموعه ناصر خلیلی. منبع ،).1039- 1019 ه. ق/ 1630 -1610 م
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و سرخابی های و دیگر رنگ ها استفاده می کند. باوجوداین نسخه هندی 
دربرگیرنده برخی عناصر بومی ازجمله پالت رنگ های خاص منطقه 
دکن بسیار خوب عمل کرده است و دربرگیرنده طیفی از نارنجی، یاسی، 
صورتی مایل   به ارغوانی و همچنین حضور گیاهان و جانوران هندی مانند 
انبه است )Parikh, 2020: 233(. در کنار این باید اضافه کرد که نوعی 
چهره پردازی های سبک کاماًل مشخص دکنی است و در برخی چهره ها 
خال هندو نیز دیده می شود که از وجوه بارز افتراق میان نگارگری ایرانی 
و نقاشی دکن است که علی رغم این که نگاره ها در نگاره اول کاماًل الگوی 
نقاشی ایرانی پیروی می کنند ولی به آشکارا با این نوع چهره پردازی از آن 
فاصله می گیرند. یکی دیگر از عناصر فرهنگ نقاشی دکن در این فالنامه 
نوشتن شرح هر نگاره به صورت یک سطر زیر همان نگاره است که در 

نقاشی های ایرانی به ندرت دیده می شود.
درمجموع نقاشی قطب شاهی و به ویژه نگاره های فالنامه گلکنده با 
وجود این که به شدت تحت تأثیر نقاشی ایرانی هستند ولی درهرصورت 
به  است  متفاوت  ایرانی  نقاشی  از  نقاشی  نوع  به عنوان  دکنی  نقاشی 
می تواند  دیگری  بر  هنر یک کشور  تأثیر  زابروسکی  و  مایکل  بیان 
شگفت انگیز باشد، هرچند عناصر و نقش مایه ها به راحتی وارد می شوند 
ولی برای جان مایه هنر مصداق ندارد. نقاشی دکن در دوران قطب شاهی 
همان قدر متفاوت از نقاشی ایران بود که نقاشی فرانسه با ایتالیا متفاوت 
بود، اگرچه تأثیر هنری ایتالیا بر فرانسه و ایران بر دکن بسیار زیاد بود 
علی رغم  خالصه،  به طور   .)Zebrowski & Michell, 1999: 207  (
حاکمیت سلیقه ایرانی، حساسیت اساسی هندی در همه جا آشکار است. 
به عبارتی هرچند عناصر گیاهی و حیوانی و تزئینات به طورجدی از ایران 
وام گرفته شده است اما به قول استوارت کری ولش تفسیر آن ها بدون 
شک هندی است )Cary Welch, 1985: 313(؛ و این با ویژگی یک 
فرهنگ پویای محلی است که عناصر وارداتی را می تواند با الگوهای 
فرهنگ بومی خود تطبیق و ترکیب کند. نباید از نظر دور داریم که 
طبیعی است میان سلسله های مسلمان هند و دیگر اقوام بومی نیز ارتباط 
برقرار بوده باشد و هنرهای زیبا یکی از مهمترین بسترهای تلفیق بین 
فرهنگی در این کشور بوده است)نک: شیمل، 1386: 135(. و حتی فراتر 

از آن این اتقاط فرهنگی در دیگر شئون زندگی حتی مذهب نیز دیده 
می شود، برای نمونه شیعیان دکن حتی در برگزاری جشن های خود نیز 
آداب و آیین های هندوهای بومی منطقه تأثیر پذیرفتند؛ چنانکـه منـابع 
مختلـف گزارش کرده اند رقص و پای کوبی آیین های رایج در جشن های 
شیعیان در این دوره بوده است )صادقی علوی، 1393: 82(. فالنامه گلکنده 
نیز از این بابت یک نمونه مثال زدنی است، اثر سرشار از تأثیر فرهنگی 

ایران ولی با روح هنر هند.

نتیجه گیری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالنامه گلکنده به عنوان یک اثر فاخر یکی از نسخه هایی است که 
به خوبی نشان دهنده میزان نفوذ فرهنگ ایران در دربار قطب شاهیان هند 
است. البته با در نظرگرفتن عالقه زیاد پادشاهان قطب شاهی به فرهنگ 
ایران که خاستگاه خود را ایران زمین می دانستند و حمایت زیادی که از 
هنرمندان ایرانی می کردند این اقتباس و وامگیری عناصر ایرانی چیزی 
دور از ذهن نیست. همچنین سابقه قومیت، وطن پرستی و عالقه مندی 
به مذهب شیعه، نیز از عواملی است که این فالنامه را متأثر از فرهنگ 
ایرانی و مذهب شیعه می کند و حتی می تواند دالیلی بر احتمال حضور و 
یا حتی ریاست هنرمندان نگارگر ایرانی را در کتابخانه های سلطنتی قطب 
شاهیان توجیه کند. لیکن سوای هر شباهت و تفاوتی که در تک نگاره های 
این فالنامه وجود دارد می توان گفت این فالنامه به طورقطع از سنت فالنامه 
نگاری عصر صفوی تأثیر گرفته است و این تأثیرپذیری نه در جزئیات 
بلکه در ساختار و کلیت نگاره ها بوده است، مانند ترکیب بندی، مضامین 
و حتی عناصر درون نگاره ها؛ اما درهرصورت به واسطه جغرافیا، زمان، 
نوع تصویرگری و قواعد سبکی، شرایط حکومتی و فضای فکری حاکم و 
البته سلیقه سفارش دهندگان در هر دوره تاریخی بر نگاره ها قابل ردگیری 

است.
فالنامه گلکنده نیز بااین که بیش از نیم قرن پس از فالنامه های مهم 
ایرانی ساخته شده است به وضوح از نگارگری ایران دوران صفوی به ویژه 
مکتب قزوین و تبریز وام گیری کرده است و از بسیاری جهات چه بصری 
باوجوداین  است.  فالنامه های صفوی  از  متأثر  بسیار  و چه ساختاری، 

تعامل ویژگی های بومی نگارگری دکن با نگارگری ایرانی
در نسخه فالنامه گلکنده/ خلیلی

تصویر 8 . اصحاب کهف فالنامه پراکنده، قزوین، )نیمه 957 ه. ق/ 1550 اوایل 
)Farhad, 2009: 161( :موزه متروپولیتن. منبع ،).1070 ه.ق/ 1660 م

تصویر 9. اسکندر و درویش مستجاب الدعوه، فالنامه گلکنده، )حدود 1039 
)Url 7( :مجموعه ناصر خلیلی. منبع ،).1019 ه.ق/ 1630-1610 م -
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نگارگری این نسخه کاماًل ویژگی های سبک بومی دکن را هم در خود 
دارد به ویژه در این فالنامه حضور سطری به عنوان پاورقی در زیر نگاره ها 
است که برگرفته از سنت رایج هند است. رنگ در هند این دوره مات، 
رقیق و روحی است و در این فالنامه نیز باوجود شباهت های اجرایی در 
شیوه رنگ پردازی با سنت نگارگری ایرانی همچنان رنگ مات است و 
شفافیت خود را از دست داده است. از سوی دیگر کاربرد وسیع رنگ 
طالیی و سنت طال اندازی در نگاره ها و طیف رنگ های بنفش و صورتی 
و نارنجی قرمز و همچنین قرینگی موجود در تصاویر از سنت های هندی 
است. الزم به ذکر است در برخی از نگاره های دیگر این فالنامه گیاهان 

بومی هند و خال هندو روی پیشانی نیز دیده می شود.
در آخر می توان بنا بر مطالعه تطبیقی نگاره های فالنامه گلکنده با 
فالنامه های صفوی چنین نتیجه گیری کرد که فالنامه گلکنده بسیار متأثر 
از هنر نگارگری در دوره صفوی، فرهنگ ایرانی و مذهب شیعه است؛ و 
میتوان این احتمال را قوی تر فرض کرد که مراحل انجام این فالنامه تحت 
نظارت مستقیم هنرمندان نگارگر ایرانی حاضر در دربار قطب شاهی 
انجام شده باشد و از سوی دیگر باوجود وامداری تصاویر آن از نگاره های 
عهد صفوی، امانت دار ویژگی ها و سنت های سبک های بومی منطقه خود 
نیز بوده است به طوری که می توان مبانی فرهنگ تصویری قطب شاهیان 

را از خالل نگاره ها آن بازخوانی کرد.

پی نوشت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. گلکنده: دژی باستانی در کشور هند که در 11 کیلومتری باختر شهر 
حیدرآباد و در پنج کیلومتری باختر حیدرآباد کهنه، واقع در ایالت آندراپرادش 
قرار دارد و از مراکز اصلی تولید و تجارت الماس و سنگ های گران بهای هند 

به شمار می رود.
2. قطب شاهی: نام سلسله ای از سالطین هند که در گلکنده و سپس در 
حیدرآباد دکن حکومت کردند و به دست امپراتوری گورکانی منقرض شدند.

3. ایرانیان به بخش جنوبی هند دکن می گفتند که از واژه دکشیناپتا گرفته 
شده است و به مفهوم جنوب است)خدایی، 1388(. پس از انقراض بهمنیان 
پنج حکومت محلی، قطب شاهیان در گلکنده، عادل شاهیان در بیجاپور، نظام 
شاهیان در احمد نگار، بریدشاهیان در بیدرجانشین آنان شدند که در این میان 
قطب شاهیان و عادل شاهیان مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی خود اعالم 
کردند. )صادقی علوی، 1394: 92( به طورکلی در قلمرو دکن سه قلمرو پادشاهی 
احمد نگر، بیجاپور و گلکنده در کارگاهشان بخشی از پرشکوه ترین آثار نقاشی 
هند شکل گرفت بین سال های 1565 تا 1650 ]972 تا 1060 ه.ق[ شکل گرفت 

.)Zebrowski, 1983( به ویژه در کارگاه های سلطنتی حیدرآباد
  Canby.  (  4. گلکنده در آن روزگار بزرگ ترین مرکز تجارت الماس بود

.)1998: 156
5. ناصر داود خلیلی )زاده اصفهان( یک یهودی ایرانی تبار ساکن انگلیس 
است. وی طبق فهرست سندی تیمز در سال 2007 پنجمین فرد ثروتمند ایرانی 
در بریتانیا شناخته شده است؛ و به دلیل داشتن مجموعه ای از آثار هنری اشتهار 
ایرانی و اسالمی  یافته است و بخش عظیمی از دارایی های او را آثار هنری 
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Falnamas are a collection of books on the manners 
and the instructions of fortune telling. Based on the 
available evidence these Falnamas have had a long life 
and were specially evolved during the reign of Shah 
Tahmasb the second king of Safavid dynasty. During 
this historical period, illustrated falnama as an artistic 
genre evolved in the other territories such as in the Ot-
toman and the Indian courts. Therefore, this article uses 
a descriptive-analytical approach to examine how Ira-
nian painting of Safavid era influenced Khalili’s Fal-
nama. Khalili falnama as a magnificent piece is one of 
the manuscripts that well show the influence of Iranian 
culture in the court of the Qutbshahi sultans of Gol-
conda. By the time of producing its illustrations, a very 
close relationship was established between the sultans 
of Qutb Shahi and the safavid court of Iran, especially 
in the politics and finances, while the common Shiite 
religion and doctorine played a dominant role. This Fal-
nama produced in the first quarter of the seventeenth 
century in the court of Qutb Shahi sultans in Golconda 
)1512–1687), more than half a century after significant 
Iranian Falnamas. The illusrtration of this book fortune-
telling are a combination of Shiite, religious, historical 
and mythological stories that derived freely from many 
different sources, such as the Qur’an, poems of Nizami 
and Jami and books like the Qisas al-Anbiya and the 
Siyer-i Nebi. Illustrated pages such as ‘Ali Fighting at 
the Gates of Khaybar”, “Prophet Muhammad’s Night 
Journey and the Aqsa Mosque”, “The Prophet Salih 
and his miracle of the she-camel” and “Shah Tahmasp 
and His Army in Battle”. The style of its miniatures 
has clearly and to a significant degree borrowed from 
Iranian Safavid-era court painting, especially the Qa-
zvin and Tabriz schools, and is very much influenced 
by Safavid Falnamas in many ways, both visually and 
structurally. Also the history of ethnicity, patriotism and 
interest in the Shi‘I religion are among the factors that 
influence this Falnama and form a strong connection 
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to Iranian culture and the Shi‘I religion. some of the 
elements in the figures, like the clothing features, the 
coherent use in throne color, famous hats of Gezelbash, 
etc signify the influence of Iranian painting traditions. 
However, due to the geography, time, type of illustra-
tion and style rules, government conditions and the pre-
vailing intellectual space and the tastes of the clients 
in each historical period, there are differences in style 
of the miniatures of this manuscrip, Such as, features 
of the Deccan native style, especially the presence of 
a footnote under the miniatures, which is derived from 
the common Indian tradition; and Despite the executive 
similarities in the method of painting with the Iranian 
court painting tradition, the colors are dull, thin and 
spiritual. In a way that the basics of the visual culture 
of Deccani’s court can be seen through its miniatures.

Key words
Illustrated Falnama, Deccani Miniature Painting, Qutb 
Shahi Art, Golconda Falnama, Khalili Falnama, Per-
sian Miniature.
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