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عكســت لنــا الكثیــر مــن المالمــح  حفــل التصــویر المغــولي الهنــدي بالعدیــد مــن الموضــوعات المهمــة التــي :الملخــص

وقد وصـلنا عـدد مـن التصـاویر التـي صـورت أبـاطرة وأمـراء المغـول  ،الفنیة والتاریخیة للمجتمع الهندي إبان تلك الفترة

وهــو أمــر یــدعو إلــى التســاؤل  ،وهــم یزنــون أنفســهم فــي مقابــل الــذهب والفضــة واألحجــار الكریمــة وغیرهــا مــن المــواد

وممــا یعكــس أهمیــة هـــذا  ،وبیــان مــدى اســتمراریتها فــي عصــر أبــاطرة المغــول ،العــادة لمعرفــة أســباب وأصــول هــذه

الموضــع أنــه قــد وصـــلنا عنــه أیًضــا عـــدد مــن الرســوم التـــي نفــذها المستشــرقون األجانـــب المعاصــرون لدولــة أبـــاطرة 

رة وأمـراء المغـول ویبدو أن الوزن ومـا ارتـبط بـه مـن مراسـم أصـبح مـن العـادات التـي حـافظ علـى أدائهـا أبـاط ،المغول

وســوف أحـاول هنــا تأصــیل هــذه  ،)عــالمگیر(منـذ عهــد اإلمبراطــور أكبـر وحتــى منتصــف عهــد اإلمبراطـور أورانگزیــب

ومحاولـة التعــرف علــى القـائمین علــي تنفیــذها  ،وأوقـات تنفیــذها ،مــع تحدیـد أهــم مراســمها ،العـادة وبیــان أسـباب أدائهــا

إذا ما كان هنـاك أیـة تشـابه أو اخـتالف مـن الناحیـة الفنیـة أو الحضـاریة  مع محاولة تحدید ،وتحدید مهامهم المختلفة

في تصویر وزن أباطرة وأمراء المغول لدى كل المصورین الهنـود مـن جهـة ومـا بـین رسـوم المستشـرقین األجانـب مـن 

حـول وزن  وذلك في ضوء ما وصلنا من نصوص بالمصادر التاریخیة المغولیة الهندیة أو المعاصرة لهـا ،جهة أخرى

  .أباطرة وأمراء المغول

  توالدان -وزن أباطرة المغول -أباطرة المغول -الهند -التصویر المغولي الهندي -التصویر اإلسالمي: الكلمات الدالة
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Abstruct: The Mughal Indian paintings were included many important subjects which 
reflected many of the artistic and historical features of Indian society during this period. 
We have a number of paintings that reflect the emperors and princes of the Mughal 
weighing themselves with gold, silver, precious stones and others objects. We could 
know The importance of this ceremony  because it was also drawing by a number of 
orientalists, it's become a ritual of weight and associated with the ceremony of the 
customs that the performance of the emperors and princes of the Mughal continuously 
since the reign of Emperor Akbar till Emperor Aurangzeb, I will try to root this 
ceremony and explain the reasons for its performance, identify the most important 
ceremonies, times of implementation, identification of the different actors and roles, and 
try to indicate if there were any similarities or differences in artistic or civilization in 
portraying the weight of the Mughal emperors Indian photographers and between the 
drawings of orientalists, all this through the study and analysis of each of the 
illustrations and drawings in addition to the analysis of historical sources.  

Keywords: Islamic Painting, Mughal painting, India,  Mughal Emperor, weighing 
Mughal Emperor, Tulādān.  
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  : المقدمة

یؤكـد ذلـك العدیـد مـن الدراسـات  ،تعد مدرسة التصویر المغولي الهندي واحدة من أهم مدارس التصویر اإلسالمي

وتحــتفظ العدیــد مــن المتــاحف والمكتبــات . ٢أو مــن األوروبیــین ١التــي قــام بهــا المتخصصــون ســواء أكــانوا مــن العــرب

  .هذه المدرسة التي تمیزت بتنوع موضوعاتها الوطنیة العالمیة بنماذج مختلفة من إنتاج

وتجــدر اإلشـــارة هنـــا إلـــى أنـــه قــد وصـــلنا عـــدد مـــن التصـــاویر التـــي تنســب إلـــى المدرســـة المغولیـــة الهندیـــة یـــدور 

ویحـیط  ،إذ صور فیها اإلمبراطور أو األمیر وهو جالس فـي كفـة المیـزان ،موضوعها حول وزن أباطرة وأمراء المغول

ونجـد فـي تصـاویر  ،بینما وضع فـي كفـة المیـزان األخـرى صـرر متنوعـة األحجـام واأللـوان ،وحاشیتهبه أبناؤه ووزراؤه 

األمـر الــذي یؤكــد أن وزن األبــاطرة واألمـراء كــان حــدثًا مهًمــا  ،أخـرى أن الصــرر قــد اسـتبدلت بأثقــال ذهبیــة أو فضــیة

دًدا مــن الرحالــة والمستشــرقین یشــهده فــي كثیــر مــن األحیــان جمهــور عــریض مــن الشــعب والســفراء األجانــب؛ أن عــ

 ،حتــى أنــه وصــلنا رســوم بعضــهم لهــذا الحــدث ،المعاصــرین لإلمبراطوریــة المغولیــة قــاموا بــذكره ووصــفوا لنــا تفاصــیله

وكـذلك فـي عـدد  ،ومن حسن الطالع أنه قد ورد لنا كذلك العدید من اإلشارات للوزن في ثنایا مذكرات األباطرة أنفسهم

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فإنــه لــم تصــلنا حتــى اآلن أیــة دراســة متخصصــة حــول هــذه  ،لهندیــةمــن المصــادر المغولیــة ا

وٕاذا أضـــفنا إلـــى ذلـــك حقیقـــة وجـــود بعـــض الغمـــوض حـــول الجـــذور التاریخیـــة لـــوزن األبـــاطرة . التصـــاویر أو الرســـوم

 . ضوعوكذلك الطقوس والمراسم المتعلقة به فإنه یتبین لنا أهمیة دراسة وتحلیل هذا المو  ،واألمراء

بالبحث والتنقیب حول عدد ما وصـلنا مـن تصـاویر ورسـوم لـوزن أبـاطرة وأمـراء المغـول تبـین أنـه لـم یصـلنا حتـى  

أمــا  ،)١لوحـة(األولــى زوقـت فـي عهـد اإلمبراطــور أكبـر ،اآلن إال أربـع تصـاویر تنسـب إلــى المدرسـة المغولیـة الهندیـة

والرابعـة تنسـب  ،)٣لوحـة(تعـود الثالثـة إلـى عهـد حفیـده شـاهجهان بینما ،)٢لوحة(الثانیة فتنسب إلى فترة ابنه جهانگیر

فتــرة اإلمبراطــور حكــم اإلمبراطــور أبــي المظفــر جــالل الــدین محمــد شــاه عــالم  )هـــ١١٨٨-١١٨٧(م ١٧٧٤إلــى عــام 

هذا إلى جانـب ثالثـة رسـوم لمستشـرقین معاصـرین لإلمبراطوریـة المغولیـة ینسـب األول  ،)٤لوحة(الثاني بن عالمگیر 

أمـا الثـاني فیعـود إلـى ) ٦لوحـة(ابـن شـاهجهان) عالمگیر(م فترة حكم اإلمبراطور أورانگزیب١٦٨٩/ هـ١١٠٠لى عام إ

م أي فــي فتــرة حكــم اإلمبراطــور أبــي المظفــر جــالل الــدین محمــد شــاه عــالم الثــاني بــن ١٧٨٢/هـــ١١٩٦حــوالي عــام

ـــــى أواخـــــر عهـــــد اإلمبرا ،)٧لوحـــــة(عـــــالمگیر  ـــــة المغولیـــــة فـــــي عـــــام بینمـــــا یعـــــود الرســـــم الثالـــــث إل / هــــــ١٣١٣طوری

یتبـــع ذلـــك دراســـة تحلیلیـــة لعناصـــرها  ،وســـوف أقـــوم أوًال بدراســـة وصـــفیة لهـــذه التصـــاویر والرســـوم ،)٨لوحـــة(م١٨٩٥

  :ومكوناتها في ضوء المصادر التاریخیة المختلفة على النحو التالي

                                                
 ،؛ حس�ن الباش�ا)١٩٥٣م�ایو (، ٨، مجلة صوت الشرق، عدد "التصویر اإلسالمي المغولي"زكي محمد حسن، : انظر على سبیل المثال ١
ث��روت عكاش��ة، التص��ویر ؛ )١٩٩٩(، ٣، م��ج الق��اھرة ، موس��وعة العم��ارة واآلث��ار والفن��ون اإلس��المیة،"دراس��ات ف��ي التص��ویر الھن��دي"

أبو الحمد محمود فرغلي، التصویر اإلسالمي نشأتھ وموقف اإلسالم  ؛)١٩٩٥ ،الھیئة العامة للكتاب :القاھرة(اإلسالمي المغولي في الھند، 
 ،المدرسة في التصویر اإلسالمي ،سین؛ محمود إبراھیم ح٣٧٠-٣٦١ ،)٢٠٠٠ ،القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة( منھ وأصولھ ومدارسھ،

التصویر اإلسالمي ف�ي الھن�د تس�لیات ال�بالط وحی�اة الش�عوب ف�ي التص�ویر المغ�ولي  ،؛ منى سید علي حسن٢٩٥-٢٨٥) ٢٠٠٢ ،القاھرة(
 ).٢٠٠٣ ،دار النشر للجامعات ،القاھرة(الھندي 

2 Coomaraswamy, (A.K), Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Arts, 
Boston, Part VI, Mughl Painting, (Cambridge,1930); Archer, (W.G), Indian Miniatures, 
(London: 1960); Welch, (S.C), The Art of Mughal Indian Painting and Precious Objects,(New 
York, 1963); Beach, (M.C), The Grand Mogul, Imperial Painting in India, 1600 – 1660 (U.S. 
A, 1978); Leach, (L.Y), Mughal and Other Indian Paintings from the Chaster Beaty Librarary, 
Vol. 1, (London: 1995).    
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  :وهي تنقسم إلى قسمین الدراسة الوصفیة: أوًال 

  ن أباطرة وأمراء المغول في المدرسة المغولیة الهندیةقسم خاص بتصاویر وز -أ 

  وقسم آخر لرسوم وزن أباطرة وأمراء المغول كما جاءت في لوحات بعض المستشرقین  -ب    

  

  تصاویر وزن أباطرة وأمراء المغول في المدرسة المغولیة الهندیة  - أ

  م تنشر ألول مرة ١٥٧٧/هـ٩٨٥وزن اإلمبراطور أكبر في عید میالده الشمسي عام  ):١لوحة (

  أكبر نامه : المخطوط

  مكتبة شستر بیتي بلندن: الحفظ

   In 03.245: رقم الحفظ

  م١٦٠٥-١٦٠٣/ هــ١٠١٣-١٠١١حوالي : التاریخ

  سم٢٦.٥× ٤٣.٥: المقاییس    

تنتمي هذه التصویرة إلى كتاب أكبر نامه أو تاریخ اإلمبراطور أكبـر الـذي كتبـه وزیـره أبـو الفضـل
١
فـي وقدمـه لـه  

 ، ٢Mukundوهــذه التصــویرة نفــذت بــاأللوان والتــذهیب علــى ورقــة كاملــة تحمــل توقیــع المصــور موكونــد ،یـوم مولــده

ا مـن المجلـد الثـاني  وبعـض ءً جـز ورقة محفوظة بمكتبة شستر بیتي یرجح أنهم كانوا  ٥٨وهذه الورقة تمثل واحدة من 

ـــث ـــذي  ،مـــن المجلـــد الثال -١٥٥٦/ هــــ١٠١٣-٩٦٣(حكـــم فـــي الفتـــرة مـــن زهـــز خـــاص بســـیرة اإلمبراطـــور أكبـــر ال

  .٣)م١٦٠٥

حیــث صــور داخــل جوســق ذي  ،یشــاهد فــي هــذه التصــویرة اإلمبراطــور أكبــر وهــو یــوزن فــي حدیقــة القصــر بــأجرا

وقــد علــق فــي ســقفه میــزان بواســطة خطــاف یتــدلى منــه حلقتــان ذهبیتــان ثبــت فــي  ،رفــرف مائــل أســفله مظلــة صــغیرة

 ،ن كـل طـرف مـن طرفیهـا ثـالث سالسـل مـن الـذهب المجـدول بحبـال حمـراء اللـونیتـدلي مـ ،إحداهما عارضة ذهبیـة

أمـا الصـغرى فقـد خصصـت لوضـع  ،إحـداهما كبیـرة خصصـت لجلـوس اإلمبراطـور ،علـق فـي كـل  طـرف منهمـا كفـة

ه ویشاهد اإلمبراطور أكبر وهو جالس فـي كفـة المیـزان الجلسـة الشـرقیة بوضـع ثالثـي األربـاع وهـو یشـیر بیـد ،األثقال

 ،ربطـت أسـفل إبطـه األیمـن ،ویرتـدي أكبـر جامـة طویلـة صـفراء اللـون ،الیمنى نحو أبي الفضل الذي وقف إلى یمینه

وقـد تمنطـق علـى  ،بینما اآلخر قصـیر بـاللون األسـود ،وشدت الجامة من الوسط بحزامین أحدهما طویل رمادي اللون

ویحــیط بعنقــه عقــد طویــل مــن األحجــار  ،یــة اللــونویغطــي رأســه عمامــة صــغیرة برتقال ،جانبــه األیســر بخنجــر ذهبــي

                                                
أقرب الناس تقرب إلى أكبر مع والده حتى صار من و ،م١٥٥١/ ھـ٩٥٨عام  ھو األخ األصغر للشیخ مبارك من خضر التاكورى، ولد  ١

 ،يحیاة الحیوان للدمیركتاب ، لھ مؤلفات كثیرة في التاریخ وغیره مثل تاریخ أكبر، كما ترجم الوزراءیشبھ رئیس منصب وعینھ فیما  ،إلیھ
 م بتدبیر من جھ�انگیر أثن�اء ص�راعھ م�ع أبی�ھ ال�ذي١٦٠٢/ ھـ ١٠١١وكلیلة ودمنة، وینسب لھ ترجمة اإلنجیل إلى الفارسیة، قتل في عام 

  .١٢٣ -١٠٣، )١٩٨٠ ،مكتبة اآلداب: القاھرة( انظر أحمد محمود الساداتي، تاریخ المسلمین في شبھ القارة الھندیة،. احزن علیھ كثیرً 

م ١٥٨٠/ھ���ـ٩٨٨ب��دأت مھارات���ھ الفنی��ة ف��ي الظھ��ور م���ع أوائ��ل ع��ام  ،ھ��و واح��د م��ن أمھ���ر المص��ورین ف��ي عھ��د اإلمبراط���ور أكب��ر ٢
وال ترج��ع أھمیت���ھ فق���ط إل��ى أن���ھ أح���د أمھ���ر  ،رین الت���ي ذكرھ��ا أب���و الفض���ل ف���ي كتاب��ھ أكب���ر نام���ھحی��ث ورد اس���مھ ف���ي قائم��ة المص���و

المص��ورین ف��ي عھ��د أكب��ر ب��ل ألن��ھ ش��ارك ك��ذلك ف��ي أغل��ب األعم��ال الفنی��ة الكب��رى الت��ي تم��ت ف��ي عھ��د أكب��ر وعل��ى رأس��ھا مخط��وط 
  :لمزید من التفاصیل انظر. أكبر نامھ

Verma, (S.P)., Mughal Painters and Their Work: A Biographical Survey and Comperhensive Catalogue, 
(Oxford University press, 1994), 305-307; Seyller,(J).,"Painter's Directions in Early Indian Painting", 
Artibus Asiae, Vol. 59, No. 3/4 (2000): 313. 

3 https://viewer.cbl.ie/viewer/object/In_03_245/1/LOG_0000/ (Accessed  8-7-2019)  
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ومــا یلفــت االنتبــاه هنــا قیــام شــیخان مســنان ذوي لحیــة بیضــاء باإلمســاك بكفــة المیــزان مــن  ،الكریمــة بــاللون األبــیض

ویقــف بـالقرب منهمــا غـالم صــغیر تعلـق بصــره  ،طرفیهـا إلحـداث التــوازن ولمنـع وقــوع اإلمبراطـور أثنــاء عملیـة الـوزن

ویشـاهد  ،ووزیره أبي الفضل بما یـرجح أنـه ربمـا فـي وضـع اسـتعداد لتلبیـة أیـة رغبـة لإلمبراطـور أو وزیـره باإلمبراطور

ویالحـظ أیًضـا قیـام أحـد  ،بینمـا یقـف اآلخـر خلفـه وهـو یحمـل المبصـقة ،خلف أكبر غالمان أحدهما یحمل مذبة بیـده

  .یزان الثانیة لتعادل وزن أكبراألشخاص وهو یقوم بوضع صرر باللونین األحمر والرمادي في كفة الم

حیــث یشــاهد فــي الوســط رجــل كبیــر الحجــم وقــد خــط  ،وقــد نجــح الفنــان فــي التعبیــر عــن الحركــة أمــام الجوســق

ربمـا كــان هـو أحـد رجــال  ،المشـیب لحیتـه وهـو یرفــع بیـده إلـى أعلــى فـي إشـارة إلــى دعـاءه لكـي یتقبـل اهللا هــذا العمـل

تقدم نحـوه رجـالن یحمـل كـل منهمـا صـینیة ذهبیـة مملـوءة بالصـرر یتجهـان بهـا كما ی ،الدین المعروفین في عهد أكبر

ویقــف بــین حــاملي الصــواني رجــل مــن رجــال الــبالط فــي منتصــف العمــر  ،نحــو المیــزان لوزنهــا فــي مقابــل اإلمبراطــور

 ،المراسـمرجح أنه ربمـا یكـون هـو المشـرف علـى هـذا بما یُ  ،وهو یتكئ على عصا طویلة وقد تعلق بصره باإلمبراطور

بینمــا یقـف ثالــث فــي  ،ویقـف خلــف رجـل الــدین حارســان یتقلـد كــل منهمــا السـیف وهــو ملفـوف فــي قطعــة مـن القمــاش

هذا في الوقـت الـذي یتوسـط فیـه أحـد السـقاة مقدمـة التصـویرة وهـو  ،مقدمة التصویرة وهو یحمل مظلة صغیرة مطویة

وقـد حـاول الفنـان هنـا حشـد أربعـة أشـخاص  ،طیـف الجـویحمل قربة المـاء ویقـوم بـرش المـاء علـى أرضـیة الحدیقـة لتل

اثنــان علــى كــل جانــب مــن مقدمــة التصــویرة وهــم یتــابعون مــا یحــدث  ،بشــكل متــوازن یمثلــون مشــاهدي هــذا الحــدث

وهــم أبنــاؤه  ،بینمــا وقــف أربعــة أشــخاص آخــرین فــي وقــار علــى یمــین اإلمبراطــور أكبــر یتــابعون مــا یحــدث ،باهتمــام

ویمتـد خلفهمـا . ورابعهم ربما یكون أحد رجال البالط أو أحد أبنـاء البیـت اإلمبراطـوري ،اد ودانیالالثالثة جهانگیر ومر 

ویحـیط بموضـوع التصـویرة أسـوار القصـر  ،مظلة مائلة ذات دالیات نصبت أعلى سجادة فرشت على أرضیة الحدیقة

 ١لفارســـیة نقشــت بخـــط النســـتعلیقویحـــد التصـــویرة مــن أعلـــى ومـــن أســفل مســـتطیالن بهمـــا كتابــات باللغـــة ا.المرتفعــة

  :ترجمتها كالتالي

مدینـة واالكـوهررا، سـّیر األبطـال وسـائر األكـابر األمـور، وأجزلـوا العطـاء واألفضـال العظیمـة، : المستطیل العلـوي

  . ٢وصرفوا شئون العالم، وأولها في بانوال العالي مألوا بیدر وأذیال األثواب الحمراء منها والبیضاء

  ليالمستطیل السف

ـــــى األ أیًضـــــا  نـــــام حســـــب طبقـــــاتهم وفـــــي هـــــذه األثنـــــاءوبعـــــد ذلـــــك وزع المســـــئولون بمشـــــورة األمیـــــر الـــــذهب عل

  .كان شدة معرفة محبب علي خان میر خلیفة ومعرفته بادیة من ناصیة حاله

ــــاء اإلمبراطــــور ورجــــال   ــــب علــــى أبن نســــتخلص ممــــا ســــبق أن حضــــور مراســــم الــــوزن كــــان یقتصــــر فــــي الغال

 ،إذ تخلــــو التصــــویرة مــــن حضــــور أي مــــن العامــــة ،ال الــــدین والقــــائمین علــــى مراســــم الــــوزنبالطــــه وعــــدد مــــن رجــــ

                                                

الم���زج ب��ین قواع���د خ��ط النس���خ وقواع���د  ه ع���ن طری��ققواع��د تاس���تنبطوق��د  ،م١٤/ھ���ـ٨ظھ��ر خ���ط النس��تعلیق ف���ي إی��ران ف���ي الق��رن  ١

مث��ل التص���اق الكتاب���ة  ،ص اإلیرانی���ون م���ن الن��واقص الت���ي كان���ت موج��ودة بخ���ط التعلی���قوب���ھ تخل�� ،خ��ط التعلی���ق ل���ذا س��مى بالنس���تعلیق

حت���ى أن���ھ من���ذ أوائ���ل  ،إل���ى غی���ر ذل��ك م���ن العی���وب ،وع���دم انس���جام ش���كل الكتاب���ة بس���بب وج��ود ح���روف ذات دوائ���ر ناقص���ة ،ببعض��ھا

الخ���ط  ،ف��وزي س��الم عفیف��ي: یل انظ��رلمزی��د م��ن التفاص��. م أص��بحت كتاب��ات أغل��ب اإلی��رانیین تكت��ب بخ��ط النس���تعلیق١٥/ھ��ـ٩الق��رن 

ش����بل إب����راھیم ؛ ١٣-١٠،)١٩٩٦ ،طنط����ا(تط����وره وجماالت����ھ ووس����ائل تجوی����ده وتش����ریح األبجدی����ة بالكتاب����ات الفارس����یة  ،الفارس����ي

، نص����ار محم����د منص����ور وآخ����رون؛ ١٦٨ ،)٢٠١٢، مكتب����ة اإلس����كندریة: اإلس����كندریة( س����مرقند، ف����ي العرب����يدی����وان الخ����ط ، ش����بل
  .٢٦٠،)م٢٠١٣ ( ١عدد ،٦مجلد المجلة األردنیة للفنون، ،"ر التاریخیة والخصائص الفنیةخط النستعلیق الجذو"

أتق���دم بخ���الص الش���كر إل���ى ال���دكتور أحم���د س���امي م���درس اللغ���ة الفارس���یة بقس���م اللغ���ات الش���رقیة بكلی���ة اآلداب جامع���ة ع���ین ش���مس  ٢
 .على قیامھ بترجمة النصوص الفارسیة المتعلقة بھذه الدراسة
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ـــــوزن كـــــان مســـــئوًال عنهـــــا عـــــدد مـــــن األشـــــخاص أحـــــدهم مشـــــرف  ـــــة ال ویمكـــــن أن نستشـــــف منهـــــا أیًضـــــا أن عملی

ـــــین مســـــنین لضـــــبط  ،یســـــاعده حـــــاملو الصـــــواني الذهبیـــــة وواضـــــع الصـــــرر فـــــي كفـــــة المیـــــزان ـــــى رجل باإلضـــــافة إل

ویالحــــظ أن المصــــور حــــرص علــــى إظهــــار اإلمبراطــــور أكبــــر عنــــد الــــوزن وهــــو بكامــــل . اإلمبراطــــورتــــوازن كفــــة 

ــــذهبي ــــدا واضــــًحا كــــذلك االهتمــــام بزخرفــــة وتــــأنق المیــــزان الــــذهبي الــــذي  ،زیــــه وحلیــــه ومتمنطًقــــا بخنجــــره ال كمــــا ب

ف نباتیـــــة بینمــــا فرشــــت الكفــــة التــــي یجلــــس فیهــــا اإلمبراطــــور بمفــــرش أزرق مزخــــرف بزخــــار  ،ظهــــر بحجــــم كبیــــر

  . ذهبیة اللون

   ١مـ١٦٠٧یولیو  ٣١/ هـ١٠١٦ربیع آخر  ٥في ) شاهجهان(یر یزن ولده خورام گجهان ):٢لوحة (

  ) یر نامهگجهان(یري گمخطوط توزك جهان

  م١٦١٥/ هـ١٠٢٣حوالي عام : التأریخ

  المتحف البریطاني: الحفظ

   1948،1009،0.69 :رقم الحفظ

  سم٢٠،٢×٢٦،٣: المقاییس

یر مــن وزن ابنــه خــورام كجــزء مــن احتفالــه بعیــد گهــذه التصــویرة مــا قــام بــه اإلمبراطــور المغــولي جهــان تعكــس لنــا

) Urta Garden(أن هــذه الوزنــة قــد تمــت فــي حدیقــة أرطــا   Kumar Dasوقــد ذكــر  ،٢مــیالده الخــامس عشــر

 ،٤ )یر نامـهگحهـان(أو یري گیر المعروفـة باسـم تـوزك جهـانگوقد جـاء وصـف هـذه الوزنـة فـي یومیـات جهـان .٣بكابول

  . ٥منوهر Manoharوقد نفذ هذه التصویرة المصور البارع 

 ،یشــــاهد فــــي منتصــــف هــــذه التصــــویرة میــــزان ذهبــــي ضــــخم یســــتند علــــى أربعــــة أرجــــل اثنتــــان فــــي كــــل جانــــب

ـــون ـــة بحبـــال بیضـــاء الل ـــع سالســـل ذهبیـــة مجدول  ،علـــق فیـــه قـــائم مســـتعرض یتـــدلي مـــن كـــل طـــرف مـــن طرفـــاه أرب

ــــدلى مــــن هــــذ ــــانویت ــــا میــــزان ذهبیت ــــي یجلــــس فیهــــا األمیــــر  ،ه السالســــل كفت بیــــد أن المصــــور قــــد اهــــتم بالكفــــة الت

ــــدت حوافهــــا مرتفعــــة ومرصــــعة باألحجــــار الكریمــــة وصــــور األمیــــر وهــــو جــــالس الجلســــة الشــــرقیة  ،خــــورام حیــــث ب

ینمــــا وهــــو یمســــك بیــــده الیمنــــى بسالســــل المیــــزان ب ،فــــي وضــــعیة ثالثیــــة األربــــاع بینمــــا وجهــــه فــــي وضــــع جــــانبي

                                                
1https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=2315
37&partId=1&searchText=mughal&sortBy=imageName&page=1 (Accessed  8-7-2019). 

2 Kurz, (O)., "A Volume of Mughal Drawings and Miniatures",  Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, Vol. 30 (1967),266. 

3 Kumar Das, (A)., "Mughal Painting during Jahangir's time", Asiatic Society, Kalkota, (1978), pl. 40, 
XV. 

4 Brend, (B)., Islamic Art, (USA: Harvard University Press, 1991), pl.157, 120. 

5 http://www.teachinghistory100.org/objects/mughal_painting (Accessed  8-7-2019). 

وإن ك�ان المتخصص�ون یر گجھ�انأحد أشھر مصوري البالط المغولي بدأ العمل منذ عھد أكبر واستمر في إنتاجھ حتى عصر حفی�ده وھو 

طات وینسب وقد برع منوھر ھذا في تصاویر المخطو ،م١٦٢٠-١٥٨٠/ھـ١٠٢٩-٩٨٨ یعتبرون أن فترة ازدھاره الفني تقع ما بین عامي

وتع�د أش�ھر تص�اویره الشخص�یة التص�ویرة الت�ي ق�ام برس�مھا  ،إلیھ بعض الصور الشخص�یة إض�افة إل�ى ع�دد قلی�ل م�ن رس�وم الحیوان�ات

وقام كذلك بتعلیم ولده بازوان الذي یعد ھو اآلخر من أشھر أساتذة التصویر في المدرسة  ،لإلمبراطور أكبر قبل وفاتھ مباشرة بشھر واحد

  : لمزید من التفاصیل انظر. الھندیةالمغولیة 

 Verma, (S.P)., Mughal Painters and their Work, 250-256; Britschgi (J) and Guy (J)., Wonder of the Age: 
Master Painter of India, 110-1900 (USA: Metropolitan Museum of Art, 2011),16-19.  
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ـــــة صـــــغیرة ـــــان ،أمســـــك بالیســـــرى مذب  ،١ویقـــــف أمامـــــه اإلمبراطـــــور جهـــــانگیر بینمـــــا یقـــــف خلفـــــه الـــــوزیر خـــــان خان

إذ یرتــــدي قمـــــیص حابــــك یعلــــوه معطـــــف قصــــیر بــــدون أكمـــــام شــــد مــــن الوســـــط  ،ویبــــدو األمیــــر فــــي كامـــــل زیــــه

ا ســـــروال أســــفله ،ویبــــدو أســــفل المعطـــــف جامــــة شــــفافة طویلـــــة ،ویتمنطـــــق بخنجــــر ذهبــــي صـــــغیر ،بحــــزام ذهبــــي

وقـــــد ظهـــــر األمیـــــر فـــــي كامـــــل حلیـــــه وزینتـــــه حیـــــث تظهـــــر  ،بـــــاللون األخضـــــر ویغطـــــي رأســـــه عمامـــــة صـــــغیرة

. وتتــــدلي مــــن أذنیــــه ،كمــــا تحــــیط كــــذلك بعضــــده ومعصــــمه ،األحجــــار الكریمــــة وهــــي تلتــــف حــــول عنقــــه وعمامتــــه

  ".مرزا خرم"وقد حرص المصور على تسجیل اسمه على ساقه الیسرى بصیغة 

بصـــره جهــــة الیمـــین نحــــو اإلمبراطـــور جهــــانگیر الـــذي أمســــك بـــدوره فــــي یـــده الیســــرى بسلســــلة ویتجـــه األمیــــر ب

بینمــــا أشــــار بیــــده الیمنــــى نحــــوه فــــي إشــــارة إلــــى مــــا یشــــبه الحــــوار  ،مــــن سالســــل المیــــزان لــــیحفظ تــــوازن األمیــــر

جامــــة شــــفافة  یعلــــوه ،یرتــــدي قمیًصــــا حابًكــــا عـــاجي اللــــون ،ویبــــدو اإلمبراطــــور هنــــا حـــافي القــــدمین ،الـــدائر بینهمــــا

والســــفلي طویــــل  ،وشــــدت مـــن الخصــــر بحــــزامین العلـــوي قصــــیر أحمــــر اللـــون ،طویلـــة ربطــــت نحــــو اإلبـــط األیمــــن

ــــذهبي ــــاللون ال ــــة ذهبیــــة  ،نقــــش ب ویرتــــدي مــــن أســــفل ســــروال ضــــیق أبــــیض اللــــون زخرفــــت ســــاحته بزخــــارف نباتی

وقــــد ظهــــر  ،جــــار الكریمــــةویغطــــي رأســــه عمامــــة صــــغیرة یبــــرز منهــــا ریشــــة ســــوداء تنتهــــي بعــــدد مــــن األح ،اللــــون

اإلمبراطــــور أیًضـــــا فـــــي كامـــــل حلیـــــه التـــــي غلـــــب علیهــــا األحجـــــار الكریمـــــة التـــــي زینـــــت عنقـــــه وأذنـــــه ومعصـــــمیه 

ـــــود بصـــــــیغة . وخاصــــــرته ـــــداد األســ ـــــور خلـــــــف ظهــــــره بالمــ ـــــى تســـــــجیل اســــــم اإلمبراطــ ـــــد حـــــــرص المصــــــور علــ وقــ

  ".شهنشاه جهان كیرشاه"

ي هیئـــة رجـــل داكـــن البشـــرة وقـــد عـــال المشـــیب رأســـه وقـــد صـــور فـــ" خـــان خانـــان"ویقـــف خلـــف األمیـــر الـــوزیر 

وقــــد ســــجل الفنــــان اســــمه علــــى  ،وهــــو یمســــك بقــــوة بكفــــة المیــــزان مــــن الخلــــف ،ویغلــــب علــــى زیــــه اللــــون األبــــیض

  ".خان خانان"الشال الذي یتدلى على كتفه األیمن بصیغة 

ـــــتهم ـــــي كامـــــل زیهـــــم وزین ـــــة ف ـــــف خـــــان خانـــــان أربعـــــة مـــــن رجـــــال الدول ور علـــــى حـــــرص المصـــــ ،ویشـــــاهد خل

ــــة كمــــا حــــرص علــــى تســــجیل اســــم كــــل مــــنهم علــــى تصــــویرته ــــى یاقــــة  ،تنفیــــذهم بأوضــــاع مختلف ــــث ســــجل عل حی

ــــاني اســــــم  ٢"ي]م[جهــــــان آرا"... األول علـــــى یمــــــین مقدمـــــة التصــــــویرة اســـــم  بینمـــــا ســــــجل علـــــى الیــــــد الیمنـــــى للثــ

ــــث اســــم غیــــر واضــــح ،٣"مهابــــت خــــان" ــــى یاقــــة الثال ــــذي ســــجل عل ــــع  ســــجل علــــى یو  ،هــــذا فــــي الوقــــت ال اقــــة الراب

  .١"اعتماد الدولة"اسم 

                                                

وھ���و یع��د أح���د أھ���م الشخص���یات  ،ت���درج ف��ي المناص���ب والوالی���ات ،د المش��ھور بی���رم خ���اناب���ن القائ��� ،ھ��و عب���د ال���رحیم خ��ان خان���ان ١

الم���ؤثرة ف���ي اإلمبراط���ور أكب���ر حی���ث ك���ان قائ���ًدا م���اھًرا وفیلس���وفًا حكیًم���ا مم���ا أھل���ھ إل���ى أن یح���وز عل���ى ثق���ة ك���ل م���ن أكب���ر وول���ده 
، ٥٢، مجل���ة ثقاف���ة الھن���د، م���ج "ف���ي الھن���د أس���رة خ���ان خان���ان"وب���ى كیج���رى وال، أ: لمزی���د م���ن التفاص���یل انظ���ر. جھ���انگیر م���ن بع���ده

  ؛٧٠-٦٦، )٢٠٠١(١عدد 

Naik, (C.R)., " 'Aba-R-Rahim Khan-E-Khanan, Subdar of Guajarat", Proceedings of the Indian History 
Congress, Vol. 14 (1951), 161-167. 

  .ھوبالتالي تعذر الوصول إلى ترجمة ل ،لم أتمكن من التعرف على شخصیتھ ٢

وب��دأ بخدم��ة  ،ظھ��ر ف��ي عھ��د أكب��ر ،ك��ان م��ن كب��ار رج��ال دول��ة المغ��ول ،وھ��و مھاب��ت خ��ان خان��ان اسفس��ھالر زم��ان ب��ك الك��ابولي ٣

حت��ى أن األخی��ر ق��ام بترقیت��ھ  ،وزادت مكانت��ھ عن��د جھ��انگیر بع��د أن أص��بح إمبراط��وًرا ،)ول��ي العھ��د األمی��ر س��لیم جھ��انگیر فیم��ا بع��د

وم��ع ذل���ك ف���إن أكث��ر م���ا اش���تھر بھ��م ھاب���ت خ���ان ك��ان انقالب���ھ عل���ى اإلمبراط���ور  ،)ن ص���ندوقأم���ی( وبخش��ي ١٥٠٠إل��ى رتبت���ي قائ���د 

وت����وفي مھاب����ت خ����ان ف�����ي  ،وف����ي النھای����ة عف����ا عن����ھ جھ�����انگیر بس����عي م����ن األمی����ر خ����ورام ،م١٦٢٦/ ھ����ـ١٠٣٧جھ����انگیر ع����ام

  : لمزید من التفاصیل انظر. م١٦٣٤/ھـ١٠٤٤عام



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٧ 
 

انهمك اثنان منهم في وضـع صـرر حمـراء اللـون فـي الكفـة لتعـادل  ،ویشاهد ثالثة رجال حول كفة المیزان الثانیة 

بینما یقوم الثالث بوضع صرر من نسیج متنوع األلوان فوق بعضها أسفل الكفـة تمهیـًدا السـتخدامها فـي  ،وزن األمیر

  .الوزن عند الحاجة

ویالحـظ هنـا أیًضـا حـرص المصـور علـى اتسـاع مقدمـة التصـویرة بحیـث وزع علیهـا خمسـة عشـرة صـینیة ذهبیـة  

وقـد احتـوت إحـدى عشـرة منهـا منسـوجات  ،تمثل نمـاذج مـن األنـواع المختلفـة التـي سـوف یـتم وزن األمیـر بهـا ،اللون

ویشـاهد  ،وعـة مـن الحلـي واألحجـار الكریمـةبینما وضع على الثانیة عشر والثالثة عشـر مجم ،حریریة متنوعة األلوان

بینمــا رص بانتظــام علــى  ،علــى الصــینیة الرابعــة عشــر عــدد مــن أوانــي العطــور الذهبیــة المرصــعة باألحجــار الكریمــة

ویقــف . الصـینیة الخامســة عشـر واألخیــرة عــدد مـن الخنــاجر الذهبیــة المتنوعـة األشــكال والمرصــعة باألحجـار الكریمــة

أحد األشخاص وهو یمسك بدفتر وقلم ربما یمثل الحاسـب؛ إذ صـور هنـا وهـو یرنـو ببصـره نحـو على یمین التصویرة 

 ،المساعدین اللذین یقومان برص الصرر في كفة المیزان بما یـرجح أنـه یقـوم بحسـاب مـا یـتم وضـعه فـي كفـة المیـزان

مـا یحـدث ربمـا كـان یمثـل  هذا في الوقت الذي یقف على یسار التصویرة وبجوار الصواني الذهبیة شخص یراقب كل

  .المشرف على الوزن

مــن الســجاد ذي  جلًیــاویبــدو هــذا  ،وحـرص الفنــان هنــا كــذلك علــى إظهــار طــابع البــذخ والثــراء فــي عهــد جهــانگیر

ومـن الجوسـق الفـاخر ذو الرفـرف المائـل الـذي یبـدو فـي مـؤخرة التصـویرة  ،الزخارف المتنوعة الذي فرشت بـه الحدیقـة

ویتوســطه بــاب یتقدمــه ســاتر عبــارة عــن ســجادة حمــراء اللــون ذات إطــار زیتــوني  ،عــة األشــكالمــزین بخورنقــات متنو 

  . وتبدو أشجار الحدیقة وأعشابها من خلف الجوسق ،نصب داخله سریر ذهبي ،اللون

   :ویعلو التصویرة مستطیل كتابي باللغة الفارسیة نقش بخط النستعلیق ترجمته

  م بسعادة وأعجبته أكثر هدایاهقسمت كل البضائع بالمنزل وشعر خورا

ویتضــــح فـــــي هــــذه التصـــــویرة الطــــابع الفنـــــي فــــي عهـــــد جهــــانگیر مـــــن حیــــث اهتمـــــام المصــــور بطـــــابع البـــــذخ 

مـــــع حرصـــــه علـــــى تســـــجیل أســـــماء رجـــــال الـــــبالط للتعریـــــف  ،بصـــــورة أكبـــــر ممـــــا شـــــهدناه فـــــي التصـــــویرة الســـــابقة

ـــــوم بحفـــــظ تـــــوازن األمیـــــر هنـــــا همـــــا  وٕان اختلفـــــت هـــــذه التصـــــویرة عـــــن التصـــــویرة الســـــابقة فـــــي أن مـــــن ،بهـــــم یق

ــــى عكــــس التصــــویرة الســــابقة الــــذي یتــــولى هــــذه المهمــــة فیهــــا شــــیخان  ،اإلمبراطــــور نفســــه ووزیــــره خــــان خانــــان عل

ـــة هنـــا فـــي العـــراء خـــارج الجوســـق وربمـــا كـــان هـــذا هـــو الســـبب  ،مســـنان هـــذا فـــي الوقـــت الـــذي دارت أحـــداث الوزن

ـــرة حمـــراء بینمـــا فـــي التصـــویرة  ،اللـــون لحمایـــة الحضـــور مـــن أشـــعة الشـــمس فـــي أن المیـــزان یظللـــه هنـــا مظلـــة كبی

ویبـــدو هنــــا أیًضــــااالختالف الكبیــــر فـــي شــــكل المیــــزان عــــن . الســـابقة نجــــد أن عملیــــة الـــوزن تمــــت داخــــل الجوســــق

                                                                                                                                          

Husain, (A)., "Mahabat Khan and Court Politics during Jahagir's Reign", Proceedings of the Indian 
History Congress, Vol. 54 (1993), 208-215. 

وھ����و ك����ذلك ج����د  ،وھ����و ال����د نورجھ����ان زوج����ة اإلمبراط����ور جھ����انگیر ،اش����تھر بلقب����ھ اعتم����اد الدول����ة ،ھ����و می����رزا غی����اث ب����ك١ 

ویع���د قب��ره ال���ذي ش���یدتھ  ،وھ���و أمی���ر فارس��ي األص���ل ،انوزوج���ة اإلمبراط���ور ش��اھجھ آص���اف خ��اناإلمبراط��ورة ممت���از مح��ل ابن���ة 

لمزی���د م���ن . ل���ھ ابنت���ھ اإلمبراط���ورة نورجھ���ان بمدین���ة أج���را أح���د أھ���م المع���الم األثری���ة الت���ي وص���لتنا م���ن عص���ر أب���اطرة المغ���ول
  : التفاصیل انظر

Okada, (A)., A Jewel of Mughal India: The Mausoleum of I'timad Ud-Daulah, (London: Oriente Lux 
series, 2008), 4-22. 
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وٕان تمیــــز هــــذا المیـــــزان  ،المیــــزان الــــذي ســــبق مشــــاهدته فــــي تصــــویرة أكبــــر ســــواء مــــن حیــــث الشــــكل أو الحجــــم

  .ر الكریمةبثراء ترصیعه باألحجا

هــــذا ویالحــــظ بعــــض التشــــابه بــــین هــــذه التصــــویرة والتصــــویرة الســــابقة وهــــو یتمثــــل فــــي حضــــور رجــــال الــــبالط 

وعـــدد مــــن  ،وحاســــب ،مـــع االهتمــــام بتصـــویر القــــائمین علـــى عملیــــة الـــوزن مــــن مشـــرف ،والحاشـــیة لعملیـــة الــــوزن

د أیـــة أشـــخاص مـــن الحضـــور وكـــذلك فـــي عـــدم وجـــو  ،الغلمـــان لحمـــل الصـــواني ووضـــع األثقـــال فـــي كفـــة المیـــزان

  .یمثلون عامة الشعب

/ هـــ١٠٤٢ربیــع أول ٢٥وزن اإلمبراطــور شــاهجهان فــي یــوم مــیالده القمــري الثــاني واألربعــین الموافــق): ٣لوحــة (

  ١م١٦٣٢أكتوبر ٢٣

  بادشاهنامه: المخطوط

  لندن -المكتبة الملكیة بقلعة وندسور: الحفظ

 RCIN 1005025.n : رقم الحفظ

      V.71r: في المخطوطرقم التصویرة 

  م١٦٣٥/ هـ١٠٤٥حوالي: التأریخ

  سم٢٢.٩×٣٢.٢: المقاییس

وبحسـب مـا دون فـي  ،٢یظهـر مـن هـذه التصـویرة أن هـذه الوزنـة قـد أقیمـت فـي داخـل جوسـق فـي إحـدى الحـدائق

هد فیهــا ویشــا ،٣بــدلهي" الل قلعــة"مخطــوط بادشــاهنامه فــإن هــذه المراســم تمــت فــي الــدیوان الخــاص بالقلعــة الحمــراء 

وهـو فـي وضـع  ،شاهجهان وهو جالس الجلسة الشـرقیة فـي إحـدى كفتـي المیـزان الـذهبي الـذي نصـب داخـل الجوسـق

وهو یرتدي قمیص حابك رمادي اللون یعلوه جامة شفافة ربطت جهـة الیمـین  ،ثالثي األرباع ووجهه في وضع جانبي

 ،وهـو یرتـدي سـروال ضـیق ،مـة ثبـت فیـه خنجـروشدت من الخصر بحزام ذهبي مرصع باألحجار الكری ،أسفل اإلبط

وقــد ظهـر اإلمبراطــور فــي كامــل زینتــه حیــث زیــن باألحجــار الكریمــة  ،بینمـا یعلــو رأســه عمامــة صــغیرة برتقالیــة اللــون

وحـرص الفنـان علـى إحاطـة رأسـه  ،كمـا زینـت عمامتـه ،التي أحاطت بعنقه وعضـده ومعصـمه ،ذات األلوان المختلفة

 ،)٢لوحـة (ویكاد یتطابق شكل هذا المیزان مـع المیـزان الـذي سـبق مشـاهدته فـي التصـویرة السـابقة ،بهالة ذهبیة اللون

ویشـــاهد هنـــا عـــدد مـــن الصـــرر الصـــغیرة التـــي نفــــذت بـــألوان مختلفـــة وقـــد تراصـــت فـــي الكفـــة الثانیـــة لتعــــادل وزن 

 ،وشــاه شــجاع ،داراشــیكوه ویمكننــا التعــرف علــى أقــرب خمســة أشــخاص لإلمبراطــور وهــم أبنائــه األربعــة ،اإلمبراطــور

                                                
1 Randhawa, (M.S) and Kenneth,(G.J)., Indian Painting, The Scenes Themes and Legends, (Boston: 
Houghton Mifflin,1968) Pl.6; Beach, (M.C.)  and Koch (E), King  of  the World, the Padshahnama an 
Imperial Mughal Manuscript from the Royal Library, Windsor Castle, (London:1997), pl.12, 39-44. 

الذي أقیم في البالط  ،خطأ أن هذه  اللوحة تعكس الوزنة الشمسیة لإلمبراطور شاهجهان في یوم میالده السابع والثالثون Wilmaت ذكر  ٢

مقاییسـها حیـث ذكـر كـذلك فـي  جانبهـا الصـوابكمـا  ،م١٦٢٩ینـایر  ٢٦/ هــ١٠٣٨جمـادي الثـاني  ٣بتـاریخ  Gwaliorفي قصر جوالیـور 

  : لمزید من التفاصیل انظر .سم٩×١٣.١أنها  ذكرت

Wilma (K)., "Windsor Castle "BADSHAH NAMA" and It's Place in the Development of Historical 
Painting during the Reign of Shah Jahan1628-1658", (Ph.D, The University of Iowa, 1982), pl. XIII, 190-
191. 

3 https://www.rct.uk/collection/1005025-n/the-weighing-of-shah-jahan-on-his-42nd-lunar-
birthday-23-october-1632 (Accessed 8-7-2019). 
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بینمـا یقـف خلـف  ،١أما الخـامس فهـو وزیـره ووالـد زوجتـه آصـاف خـان ،ومراد بخش ،)عالمگیر فیما بعد( وأورانگزیب

 ،بینمـا یقـف الحـراس فـي المـؤخرة ،ویحیط بهـم بـاقي رجـال الـبالط والنـبالء ،كتفه األیمن ابن أخیه وصهره جعغر خان

بطریقــة تســمح لعــین المشــاهد  ،تصــویرة بحیــث تشــیر مباشــرة إلــى اإلمبراطــوروقــد تركــت مســاحة مثلثــة فــي وســط ال

وتجدر اإلشـارة إلـى أن هـذا الـوزن كـان قـد حـدث . ٢بالتركیز على اإلمبراطور وتضعه في مركز األهمیة في التصویرة

علــى یمــین  الــذي صــور مرتــدًیا جامــة برتقالیــة اللــون ،فــي نفــس یــوم اســتالم العمــل للســفیر اإلیرانــي محمــد علــي بــك

  .٣التصویرة

ویمكننا مشاهدة أربعة من رجال الدین على یمین مقدمة التصویرة وهم یرفعـون أیـدیهم ربمـا فـي إشـارة إلـى الـدعاء 

كما یمكن مالحظة ممیـزات التصـویر المغـولي فـي عصـر اإلمبراطـور شـاهجهان فـي  ،هللا أن یتقبل صدقة اإلمبراطور

ف والبـذخ الـذي یبـدو بشـكل واضـح مـن خـالل التـذهیب والتضـاد بینـه وبـین هذه التصویرة من حیث إضفاء طابع التـر 

كمـا یستشـف ذلـك أیًضـا مـن خـالل  ،برفرفـه المائـل ذي اللـون األحمـر ،اللون األبیض الـذي غلـب علـى لـون الجوسـق

ــ ذي الســجاجید الفــاخرة التــي فرشــت ســواء داخــل أو خــارج الجوســق الــذي تبــدو قمتــه متوجــة بقبتــین بصــلیتین األمــر ال

  . یتطابق مع الجوسق الذي ال یزال قائًما إلى اآلن كمعلم مهم من معالم القلعة الحمراء بمدینة أجرا

كما یمكن مشـاهدة توقیـع المصـور بالمـداد األسـود علـي عتـب الجوسـق األبـیض أسـفل شـاهجهان مباشـرة بصـیغة 

ع هذا الحدث من أبناء البیـت اإلمبراطـوري وقد نجح بوال هذا في التعبیر عن الحشود التي تتاب ،Bhola ٤" عمل بوال"

وهـو األمـر الـذي أكـد علیـه نــص  ،ورجـال الـبالط كمـا صـور لنـا ألول مـرة سـفیر إحـدى الــدول الـذي شـارك بالحضـور

تـم و اإلمبراطـور محاًطـا بهالـة إلهیـة، "كـان "... مخطوط بادشاهنامه الذي وردت هذه التصویرة فـي ثنایـاه بمـا ترجمتـه 

ســفیر بــالد  كُمــنح محمـد علــي بــ فــي هـذا الیــوم المیمــونو  ...ب والفضــة واألشـیاء المعتــادة األخــرى مقابــل الــذه وزنـه

  .٥فارس رداء الشرف المطرز بالذهب والعدید من الهدایا األخرى وُأذن له بالمغادرة

فـي مقابـل عـدم تصـویره  ،وقد حرص المصـور هنـا علـى  حشـد الحضـور بصـورة أكبـر مـن التصـویرتین السـابقتین

  . لقائمین على عملیة الوزن اللذین سبق مشاهدتهم في التصویرتین السابقتینل

                                                

وأخ لإلمبراط��ورة نورجھ��ان  ،وال��د اإلمبراط��ورة ممت��از مح��ل زوج��ة ش��اھجھاناب��ن اعتم��اد الدول��ة وھ��و أب��و الحس��ن آص��اف خ��ان  ١

وتقل���ب ف���ي المناص���ب إل���ى أن تقل���د منص���ب ال���وزیر األول ف���ي عھ���د ش���اھجھان ف���ي  ،واله جھ���انگیر والی���ة أجمی���ر ،زوج���ة جھ���انگیر

م ودف���ن ف���ي الھ���ور ب���القرب م���ن م���دفن ١٦٤١/ھ���ـ١٠٥٠ت���وفي ف���ي إح���دى المع���ارك ع���ام ،م١٦٤١-١٦٢٨/ھ���ـ١٠٥٠-١٠٣٧الفت���رة 

  : لمزید من التفاصیل انظر. كل من أختھ نورجھان وزوجھا اإلمبراطور جھانگیر

Afzal Khan, (M)., "Position of I'timad Ud-Daula's Family During the reign of Shah Jahan", Proceedings 
of the Indian History Congress, Vol. 39, Vol.I, (1978) 437-457; Findly,(E.B)., Nur Jahan Empress of 
Mughal India (London: Oxford University press, 1993), 263-272.  

2Wilma, "Windsor Castle BADSHAH NAMA",190-191. 

3 https://www.rct.uk/collection/1005025-n/the-weighing-of-shah-jahan-on-his-42nd-lunar-
birthday-23-october-1632 (Accessed  8-7-2019) 

 ،إل��ى ھ��ذا المص��ور وتع��د أعظ��م أعمال��ھ ھ��ي م��ا وص��لتنا ف��ي ثنای��ا مخط��وط بادش��اھنامھل��م یص��لنا الكثی��ر م��ن األعم��ال الت��ي تنس��ب  ٤

  : انظر  مع غلبة التذھیب على تصاویره ،والواقعیة ،ویمكننا أن نستشف أن أسلوبھ تمیز بالطابع الزخرفي والمیل إلى التأنق

Iftikhar, (R)., "Cultural Contribution of Mughal Ladies", South Asian Studies A Research Journal of 
South Asian Studies Vol. 25, No. 2, July-December (2010): 329.  

5https://www.rct.uk/collection/1005025-n/the-weighing-of-shah-jahan-on-his-42nd-lunar-
birthday-23-october-1632 (Accessed  8-7-2019) 
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  ١مراسم االحتفال بوزن اإلمبراطور )٥-٤اللوحتان (

  )هـ١١٨٨-١١٨٧(م ١٧٧٤:التاریخ 

  شمال الهند -مدینة فایز آباد: المكان

  ٢ Gentil Manuscriptsجنتیل  ألبوم :المخطوط

  نمتحف فیكتوریا وألبرت بلند: الحفظ

  IS.25:2-1980:رقم الحفظ 

  نفذ باأللوان المائیة على الورق

   سم ٥٣×٣٧: مقاییسال

ـــــم  ،تمثــــــل هــــــذه التصــــــویرة مراســــــم االحتفــــــال بــــــوزن اإلمبراطــــــور مــــــن خــــــالل ثالثــــــة مشــــــاهد متتالیــــــة إذ رســ

ـــــى عرشـــــه أســـــفل المظلـــــة وخلفـــــه حراســـــه ویحـــــیط بـــــه  ،المصـــــور اإلمبراطـــــور فـــــي المشـــــهد األول وهـــــو جـــــالس عل

 ،)٤لوحـــــة ( بحیـــــث بــــدا اإلمبراطـــــور فـــــي مركــــز الحـــــدث ،بالط الـــــذین وزعــــوا فـــــي صـــــفین علــــى جانبیـــــهرجــــال الـــــ

 ،وقــــد وزع أمــــام اإلمبراطــــور عشــــر صــــوان مســــتطیلة الشــــكل وضــــع علیهــــا العدیــــد مــــن األصــــناف تمهیــــًدا لوزنهــــا

فـــــي وخلفهـــــن عـــــدد مــــن الموســـــیقیات وزعـــــن  ،ویشــــاهد فـــــي وســـــط التصــــویرة راقصـــــتین تقومـــــان بحركـــــات تعبیریــــة

ــــائع األخــــــرى التــــــي أعــــــدت تمهیــــــًدا للــــــوزن ،مجمـــــوعتین ــــا مشــــــاهدة البضــ  ،وعلــــــى یمــــــین ویســــــار التصــــــویرة یمكننــ

بینمـــــا نشـــــاهد علـــــى الیســـــار ثالثـــــة عشـــــر صـــــینیة رص علیهـــــا حلـــــي  ،فعلـــــى الیمـــــین یشـــــاهد الحبـــــوب والغـــــالل

ـــــدو خلفهـــــم عـــــدد مـــــن الرجـــــال وبصـــــحبتهم م ،ومجـــــوهرات مختلفـــــة وغیرهـــــا مـــــن المـــــواد النفیســـــة جموعـــــة مـــــن ویب

  .   الخیول والفیلة تمهیًدا لتوزیعهم كعطایا على كبار القادة ورجال الحاشیة

ـــــس اإلمبراطـــــور علـــــى ســـــریره یســـــتقبل  ـــــث جل أمـــــا المشـــــهد الثـــــاني فصـــــور علـــــى یســـــار مقدمـــــة التصـــــویرة حی

ـــــي هـــــذا الیـــــوم  ویشـــــاهد فیـــــه اإلمبراطـــــور علـــــى ســـــریره ویحـــــیط برأســـــه هالـــــة ،)٥لوحـــــة( الهـــــدایا المقدمـــــة إلیـــــه ف

 ،ویقـــــف أمامـــــه عـــــدد مـــــن الرجـــــال وهـــــم یقـــــدمون لـــــه فـــــروض الـــــوالء والطاعـــــة ،مســـــتدیرة ویشـــــاهد خلفـــــه حارســـــیه

ویشـــــاهد خلفهـــــم مجموعـــــة مـــــن النســــــوة وقـــــد حملـــــت إحـــــداهن مجموعـــــة مــــــن التحـــــف الثمینـــــة تمهیـــــًدا إلهــــــدائها 

ـــــیهم الهـــــد ،لإلمبراطـــــور فـــــي هـــــذه المناســـــبة ـــــم وقـــــد وزع أمـــــام اإلمبراطـــــور منضـــــدتان وصـــــینیة رص عل ـــــي ت ایا الت

إذ یشــــاهد فیــــه اإلمبراطـــــور وهــــو جــــالس فـــــي  ،أمـــــا المشــــهد الثالــــث فیصـــــور موضــــوع الــــوزن نفســـــه ،تقــــدیمها لــــه

ــــي الكفــــة األخــــرى ــــف اإلمبراطــــور عــــدد مــــن رجــــال بالطــــه ،كفــــة المیــــزان بینمــــا وضــــعت األثقــــال ف  ،واصــــطف خل

بــــالمواد النفیســــة تمهیــــًدا لوزنهــــا  بینمـــا یشــــاهد خلفهــــم ســــریره وخلفــــه ثالثــــة رجــــال یحمــــل كـــل مــــنهم صــــینیة مملــــوءة

                                                
1 http://collections.vam.ac.uk/item/O405318/the-mughal-emperor-and-his-album-page-
unknown/ (Accessed 7-9-2019) 

وأغل���ب  ،وھ���ى م���ن تنفی���ذ الفن���انین الھن���ود ،لوح���ة تص���ویریة مرس���ومة ب���ألوان مائی���ة غی���ر ش���فافة ٨٨یحت���وي ھ���ذه المخط���وط عل���ى  ٢

ی���ة إض���افة إل���ى مراس���م ویتن���اول ھ���ذا األلب���وم مجموع���ة م���ن الع���ادات والتقالی���د الھند ،ھ���ذه التص���اویر یص���احبھا ش���رح باللغ���ة الفرنس���یة

وق����د زوق ھ����ذا المخط����وط ب����أمر م����ن الكولونی����ل ج����ان بابتیس����ت جنت����ل  ،ومالم����ح المجتم����ع الھن����دي ،ال����بالط واالحتف����االت الكب����رى

وم���ن الم���رجح أن ھ���ذا األلب���وم اش���ترك فی���ھ عل���ى األق���ل  ،وھ���و المس���ئول الرس���مي لش���ركة الھن���د الش���رقیة الفرنس���یة) ١٧٩٩-١٧٢٦(

  :من التفاصیل انظرلمزید . ثالثة مصورین ھنود

Archer Mildred, Company Paintings Indian Paintings of the British period Victoria and Albert Museum 
Indian Series (London: Victoria and Albert Museum, Maplin Publishing, 1992); Chanchal Dadlani, 
"Transporting India: The Gentil Album and Mughal Manuscript Culture", Art History, Vol. 38, N.4, 
September (2015), 748-76.  
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ــــى یمــــین مقدمــــة التصــــویرة فیمكننــــا مشــــاهدة أحــــد المنــــاظر النــــادرة إذ یشــــاهد فیــــه  ،فــــي مقابــــل اإلمبراطــــور أمــــا عل

ــــاجین ــــى الفقــــراء والمحت ــــع الصــــدقات ومــــا تــــم وزنــــه عل ــــبالط وهــــم یقومــــون بتوزی وقــــد حــــرص  ،عــــدد مــــن رجــــال ال

ـــــع فـــــي ســـــحن وأعمـــــار ومالبـــــ ـــــى التنوی ـــــى أن هـــــذه الصـــــدقات ال المصـــــور عل ـــــة عل س هـــــؤالء الفقـــــراء ربمـــــا كدالل

  .تستثني أحًدا من أبناء وطوائف المجتمع الهندي

 ،وبصــــفة عامــــة فــــإن هــــذه التصــــویرة تعــــد تســــجیًال واضــــًحا لتفاصــــیل االحتفــــال بــــوزن أبــــاطرة وأمــــراء المغــــول 

ــــــوثیقي لج ــــا ذلــــــك یعــــــود بالدرجــــــة األولــــــى إلــــــى طبیعــــــة المخطــــــوط التســــــجیلي والت ــــاة فــــــي وربمــ میــــــع منــــــاحي الحیــ

ــــدین محمــــد شــــاه عــــالم الثــــاني بــــن عــــالمگیر  المجتمــــع الهنــــدي إبــــان فتــــرة حكــــم اإلمبراطــــور أبــــي المظفــــر جــــالل ال

ـــــوفمبر -١٧٦٠أكتــــــوبر/هـــــــ١٢٢١رمضـــــــان -١١٧٤الثــــــاني الــــــذي حكــــــم فـــــــي الفتــــــرة مــــــن ربیــــــع أول   ،م١٨٠٦نــ

ـــــأثرة باألســــــلوب المبكـــــــر لشــــــركة ـــــوم أحــــــد المخطوطــــــات المتــ ـــــرقیة المتســــــم بالطـــــــابع  ویعــــــد هــــــذا األلبــ الهنــــــد الشــ

ــــام التــــي ســــجلت علــــى بعــــض التجمعــــات وعناصــــر التصــــویرة ،التــــوثیقيو التســــجیلي  ــــا فــــي األرق  ،ویبــــدو ذلــــك جلًی

فبــــدت التصــــاویر تخطیطیــــة خالیــــة مــــن التفاصــــیل ونــــادًرا  ،الزخرفــــيم اهتمــــام المصــــور بالطــــابع الفنــــي و مــــع عــــد

  .     ما تطلى باأللوان

  وأمراء المغول في لوحات بعض المستشرقین  رسوم وزن أباطرة  - ب

 ١دلھي في یوم میالده وزن إمبراطور :)٦لوحة (
   Liszt Collection: الحفظ 

  C20160208_1551 ref :  قم الحفظر
  Jan Luyken٢: الرسام  
  م١٦٨٩/ھـ١١٠٠: التاریخ 

كــل طــرف مــن طرفیهــا  وینتهــي ،یشــاهد فــي هــذا الرســم میــزان ضــخم علقــت عارضــته فــي حلقــة تتــدلى مــن أعلــى

وقـد ثبـت فـي السالسـل كفتـا میـزان  ،برأس تنین یقبض بفمه على حلقة یتدلي منها ثقل یتدلى منه ثالث سالسل كبیـرة

یشــاهد فــي إحــداهما اإلمبراطــور جــالس القرفصــاء فــي وضــعیة غریبــة بحیــث ال یبــدو منــه ســوى ظهــره  ،مســتدیرتان

ویقف أمام هذه الكفـة رجـالن منهمكـان فـي إضـافة  ،یرة كرویة الشكلبینما وضع في الكفة األخرى أثقال صغ ،وجانبه

ویحیط بهما عـدد مـن الغلمـان الـذین أحضـروا عـدد مـن الصـواني الممتلئـة باألثقـال  ،األثقال المعادلة لوزن اإلمبراطور

األخـرى  ویبـدو فـي الجهـة ،ویقـف بـالقرب مـن اإلمبراطـور حارسـان یمسـك كـل منهمـا بـرمح ،لوضعها في كفة المیـزان

ویـــزین أحـــد جـــدران القاعـــة عـــدد مـــن التـــروس  ،مـــن القاعـــة جمـــع غفیـــر مـــن األشـــخاص وهـــم یتـــابعون عملیـــة الـــوزن

                                                
1https://www.fotolibra.com/gallery/1355421/king-of-delhi-weighed-on-his-birthday-in-scales-india-jan-
luyken-charles-angot-
1689/?search_hash=2b316507900535f6bbfda65326e31ce9&search_offset=0&search_limit=100&search_s
ort_by= (Accessed  8-7-2019) 

https://www.magnoliabox.com/products/king-of-delhi-weighed-on-his-birthday-lc20160208-1551 
(Accessed  8-7-2019). 

أبری��ل /ھ��ـ١١٢٤وق��د ت��وفي ف��ي ربی��ع أول  ١٦٤٩أبری��ل ١٦/ ھ��ـ١٠٥٩ربی��ع أخ��ر ٢یوھ��انس ل��ویكن م��ن موالی��د أمس��تردام ف��ي ھ��و  ٢

ذك����ر ال���بعض أن���ھ ت����رك أمس���تردام ف����ي  ،وك���ان یعم����ل رس���اًما للكت���ب ،ل���ھ دی����وان ش���عري ،وھ���و رس���ام وش����اعر ھولن���دي ،م١٧١٢

  : لمزید من التفاصیل انظر. م١٧٠٥/ھـ١١١٧م وعاد إلیھا مرة أخرى عام١٦٩٩/ھـ١١١١عام

Barnes, (H.D)., The Butcher, the Baker, the Candlestick Maker: Jan Luyken's Mirrors of 17th-century 
Dutch Daily Life, (Hempstead, Emily Lowe Gallery, 17 September - 31 October 1995, Hofstra Museum, 
1995), 2-15. 
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ویشـاهد خــارج  ،والقاعــة مـزودة بثالثـة عقــود العقـد األوسـط أكثــرهم اتسـاًعا ،بینمـا تتـدلى الســتور مـن سـقفها ،والسـیوف

  .و االحتفالي المصاحب لهذه الوزنةالقاعة عدد من الفیلة وهى ترفع خراطیمها بما یعكس الج

ـــوزن فـــي عهـــد  م١٦٨٩/ھ���ـ١١٠٠وبصـــفة عامـــة فإنـــه یتضـــح مـــن تـــاریخ هـــذا الرســـم  ـــة ال ـــه یصـــور لنـــا عملی أن

كمــا یعكـــس لنـــا رؤیـــة  ،م١٧٠٧-١٦٥٨/هــــ١١١٩-١٠٦٩الـــذي حكــم فـــي الفتـــرة ) عـــالمگیر(اإلمبراطــور أورانگزیـــب

ي نفــذ هــذا الرســم ربمــا كــان یقــف فــي زاویــة لــم تمكنــه مــن رؤیــة إذ یبــدو أن المصــور الــذ ،األوروبیــین لهــذا االحتفــال

كما یختلف هذا المنظر التصویري عما شاهدناه سابًقا في التصـاویر المغولیـة الهندیـة إذ اسـتطاع الرسـام  ،اإلمبراطور

ج القاعــة وأیًضــا عــن الجـو االحتفــالي الــذي یــدور خــار  ،أن یعبـر عــن الحشــود التــي تتــابع الـوزن وكــذلك القــائمین علیــه

  .كما نجح في التعبیر عن شكل الدیوان الخاص وزخارفه من الداخل ،الذي یتمثل في رسم األفیال

  ١م بالجوسق اإلمبراطوري١٧٨٢/هـ١١٩٦رسم یمثل وزن اإلمبراطور المغولي في یوم میالده عام: )٧لوحة (

  م١٧٩٩/هـ١٢١٤:التأریخ 

   ٢ James Roberts: الرسام

لرسم أن هذه الوزنة تخـص اإلمبراطـور أبـي المظفـر جـالل الـدین محمـد شـاه عـالم الثـاني بـن یبدو من تاریخ هذا ا

ـــرة مـــن ربیـــع أول  ـــوفمبر -١٧٦٠أكتـــوبر/هــــ١٢٢١رمضـــان -١١٧٤عـــالمگیر الثـــاني الـــذي حكـــم فـــي الفت  ،م١٨٠٦ن

نصـب علـى  ویتوسـطها میـزان عمـالق ،ویظهر في هذا الرسم عـدد مـن األعمـدة شـد علیهـا سـرادق أشـبه بخیمـة كبیـرة

ویتـدلى مـن كـل  ،ثبت في أعاله حلقة ربط بهـا سلسـلة یتـدلي منهـا قـائم مسـتعرض ،قائم واحد یرتكز على ثالثة أرجل

ویشاهد اإلمبراطور وهـو یقـف فـي الكفـة الیمنـى  ،طرف من طرفي هذا القائم ثالث سالسل تنتهي بكفة میزان ضخمة

كمـا یشـاهد  ،بینمـا یمسـك إحـدى سالسـل المیـزان بیـده الیمنـى وهو یضع یده الیسرى على خاصـرته ،مرتدًیا كامل زیه

وقــد وقـــف إلــى جــواره أحـــد  ،أمــام الكفــة الیســرى أحـــد األشــخاص وهــو یضـــع ســبائك ذهبیــة لتعـــادل وزن اإلمبراطــور

وقـــد حــرص الفنــان علــى رســم حشــد مــن األشــخاص فـــي  ،المســاعدین وهــو یحمــل صــینیة ممتلئــة بالســبائك الذهبیــة

بینمـا یشـیر الـبعض األخـر بیدیـه فـي إشـارات  ،وقد أمسك بعضهم بالرمـاح ،یتابعون عملیة الوزن أوضاع مختلفة وهم

علـى حـین یمیـل الـبعض اآلخـر بجسـده فـي وضـعیة ركـوع  داللـة علـى التبجیـل  ،مختلفة تدل علـى التعجـب واالنبهـار

  .ركما یظهر أحد األشخاص في مقدمة التصویرة وهو یسجد أمام اإلمبراطو  ،لإلمبراطور

  :ویعلو الرسم نص باللغة اإلنجلیزیة جاء فیه

Engrave for Millar's New and complete system of universal of geography. 

  : وسجل أسفله عبارة باإلنجلیزیة نصها 

                                                     Ceremony of Weighing the Great Mogul 

                                                
1http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1700_1799/latermughals/drawings/drawings.
html (Accessed  8-7-2019). 

2https://www.gettyimages.in/detail/news-photo/ceremony-of-weighing-the-great-moghul-on-
his-birthday-19th-news-photo/526932308?adppopup=true (Accessed  8-7-2019). 

وص���لنا م���ن إنتاج���ھ العدی���د م���ن الرس���وم اختص���ت الھن���د  ،م١٧٩٩-١٧٢٥/ ه١٢١٤-١١٣٩وھ���و رس���ام بریط���اني ع���اش ف���ي الفت���رة 

    .بالقسم األكبر منھا

Library,(W)., A Checklist of Painters, C1200-1994 Represented in the Witt Library (London: Courtauld 
Institute of Art, 1995),430. 
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أن هــذا الرســم كــان جــزًءا مــن كتــاب ألفــه جــورج هنــري میللــر بمســاعدة العدیــد مــن المتخصصــین  وبالبحــث تبــین

وهـو عبـارة عـن تـاریخ ووصـف  ،.New and Complete System of Universal of Geographyبعنـوان 

وهـو  ،ریقیـة واألمریكیـةللعالم وقت تألیفه بما في ذلك التاریخ القدیم والمعاصر لجمیع البلدان األوروبیة واآلسیویة واألف

وقـد طبـع هـذا الكتـاب  ،رسـًما ١٢٠ویشـتمل علـى  ،ینقسم إلى إمبراطوریات وممالك ووالیات وجمهوریـات ومسـتعمرات

  . ١م١٧٨٢ألول مرة في لندن عام 

وهــذا الرســم قــد تمیــز بصــفة عامــة بأنــه یصــور لنــا المیــزان بشــكل مختلــف عمــا شــاهدناه فــي التصــاویر والرســوم 

كما أنـه عبـر لنـا عـن نفـس  ،في عدم االهتمام بتنفیذ سحن الوجوه) ٦لوحة(ن كان یتشابه مع الرسم السابقوإ  ،السابقة

  .وبعین الضیف الذي یسجل الحدث بتفاصیله المختلفة ،زاویة مشاهدة االحتفال من داخل الجوسق

  

   ٢رسم یمثل وزن اإلمبراطور المغولي في الدیوان الخاص بقلعة أجرا ):٨لوحة (

 م١٨٩٥)/ هـ١٣١٣-١٣١٢:(ریخالتا

  مجهول: الرسام

ویجلـس اإلمبراطـور فـي  ،ویظهـر فـي منتصـفه میـزان معلـق ،یبـدو هـذا الرسـم أكثـر بسـاطة مـن الرسـمین السـابقین

وتبدو الكفة األخـرى للمیـزان مسـتدیرة  ،ویرتدى عمامة مزینة بالریش ،وهو یبدو بلحیة وشارب أسود اللون ،كفة مربعة

ویقـف خلـف المیـزان عـدد  ،رها أحد األشخاص على األرض مباشرة وهو یقوم بوضع الصرر فیهـاالشكل ویجلس بجوا

نفــذوا بشــكل یتســم بالبســاطة وهــم یتــابعون عملیــة الــوزن دون أن یبــدو علــیهم أیــة مالمــح أو إشــارات  ،مــن األشــخاص

 ،ر مـن الطـابع المغـولي الهنـديویالحظ أن هذا الرسم یسوده الطـابع العربـي أكثـ ،تعبر عن االهتمام بما یدور أمامهم

األمــر الـذي یـدفع إلـى االعتقـاد بـأن الرسـام لـم یشـاهد هــذا  ،كمـا یتضـح مـن سـحن الوجـوه والمالبـس وأغطیـة الـرؤوس

وبصفة عامة فإن أسلوبه یتسـم بالطـابع  ،وٕانما كان یرسم من خیاله أو من خالل وصف أحد األشخاص له ،االحتفال

وهـذا یبـدو جلًیـا فـي السـجادة التـي  ،والسرعة في التنفیذ مع عدم االهتمـام بالتفاصـیل الخطي الذي یغلب علیه التظلیل

ـــزان ـــوط البســـیطة المتجـــاورة  ،فرشـــت أســـفل المی والتـــي اكتفـــي الرســـام هنـــا بـــالتعبیر عنهـــا مـــن خـــالل عـــدد مـــن الخی

  .والمتقاطعة

وهـو نـاتج علـى مـا  ،م١٨٩٥المطبـوع فـي نیویـورك عـام  The Land of the Vedaوهـذا الرسـم ورد فـي كتـاب 

ولـم یحـد  ،یبدو من تصور عام لدى الفنان لما یدور أثناء عملیة الوزن أكثر من كونه قائم على مشاهدة حقیقیة للوزن

William ٣مؤلف هذا الكتاب إذا كان هذا الرسم من تنفیذه أم من تنفیذ فنان آخر.  

وأن هـذا الرسـم نفـذ  ،یشاهد بالفعـل مراسـم الـوزنویمكننا أن نستشف من خالل نصوص هذا الكتاب أن الرسام لم 

أول ســفیر إنجلیــزي لــدي اإلمبراطوریــة عــن وزن اإلمبراطــور Thomas Roe" "لــیعكس وصــف الســیر تومــاس رو 

والـذي ظـل  ،ذكر السیر توماس رو أول سفیر إنجلیزي لإلمبراطوریـة"...جهانگیر حیث ذكر مؤلف الكتاب ما ترجمته

                                                
1 https://catalog.hathitrust.org/Record/100281738 

2 William Butler, The Land of the Veda, (New York: 1895), 123.  

وقد أضاف في مقدمة الكتاب  ،تھ أن ھذا الكتاب یمثل مذكرات شخصیة لھ عن الھندكتب المؤلف عنوان فرعي بجوار عنوان الكتاب ترجم٣

 .William, The Land of the Veda, 3-4:  لمزید من التفاصیل انظر. عاًما من الدراسة والتحلیل ١٥أنھ نتاج لحوالي 
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ــا علــى هــذا الرســم . ١..."حتفــال وزن اإلمبراطــور مقابــل األوزان المختلفــةهنــاك لعــامین بأنــه شــهد ا كمــا أضــاف تعلیًق

وهـم  ،في شبابي قرأت كثیـرًا الوصـف الرائـع الـذي كتبـه السـید تومـاس رو أول سـفیر النجلتـرا لـدى الهنـد وآخـرون"....

حیـث سـمعت أوروبــا  ،إلـى الحقیقـةذلـك الوصـف الـذي یشـبه لیـالي خیالیـة منـه  ،یصـفون القـوة والمجـد للمغـول العظـام

حینمــــا كـــان یــــوزن  ،ووزن اإلمبراطـــور ،والـــدیوان الخــــاص ،وعـــرش الطــــاووس ،وتـــاج محــــل ،ألول مـــرة عـــن الــــبالط

لكــن هــذه  ،اإلمبراطــور اثنتــي عشــرة وزنــة فــي مقابــل الــذهب والفضــة ثــم تــوزع العطــور واألشــیاء الثمینــة علــى الســكان

بل العدید باعتبارها من البـذخ وٕانهـا بعیـدة عـن الحقیقـة ومسـتمدة مـن خیـالهم عـن الكتابات كان ینظر إلیها دائما من ق

  .٢..."هذه األحداث التي تختلف تماما عما یحدث في البالط األوروبي

  الدراسة التحلیلیة: اثانیً 

فــي ســوف أقــوم هنــا بتحلیــل تصــاویر ورســوم وزن أبــاطرة وأمــراء المغــول فــي تصــاویر المدرســة المغولیــة الهندیــة و 

 ،بعض رسوم المستشرقین مستعیًنا في ذلك بما ورد عنها في متون المصادر التاریخیة وكتابـات الرحالـة والمستشـرقین

  :وقد قمت بتقسیمها إلى عدد من العناصر على النحو التالي

 الوزن انعقادوموضع مكان  -٣عقد الوزن ووقته أسباب  -٢األصول التاریخیة لوزن أباطرة وأمراء المغول - ١

 على عملیة الوزن المشرفون -٦ما یوزن به األباطرة واألمراء                -٥         من یحق له الوزن-٤

  یتم وزنهم مالبس وحلي من  -٩     مظاهر االحتفال بالوزن -٨ الوزنومشاهدة  لحضورالمدعوون - ٧

  ر الوزن في الهند بعد المغول استمرا – ١٢  توزیع الهبات والمناصب وما تم وزنه -١١  المیزان أشكال -١٠

 :األصول التاریخیة لوزن أباطرة وأمراء المغول - ١

أمدتنا المصادر التاریخیة والمراجع المتخصصة بمعلومات تشیر إلـى أن عـادة الـوزن التـي كانـت شـائعة فـي عهـد 

مسـي لإلمبراطـور ذكرت أنها كانت تؤدى مرة في وقت المیالد الش ،م١٩-١٧/ هـ١٣-١١أباطرة المغول خالل الفترة 

وكــان اإلمبراطــور یــوزن خاللهــا فــي مقابــل أوزان  ،ومــرة أخــرى فــي یــوم مــیالده القمــري فــي كــل عــام مــن أعــوام حكمــه

. ٣ثــم تــوزع بعــد ذلــك علــى المحتــاجین...) الــذهب والفضــة والمجــوهرات والحدیــد واألرز والملــح وغیرهــا(مختلفــة مــن 

ل عــده الــبعض ثــاني أكثــر االحتفــاالت إثــارة لــدى أبــاطرة المغــول بعــد ویفهــم منهــا أیًضــا أن الــوزن كــان یــرتبط باحتفــا

ومما یؤكـد علـى أهمیتـه أنـه قـد جـرت العـادة علـى أن یـتم تسـجیل هـذا الحـدث فـي المـذكرات  ،٤االحتفال بعید النوروز

وكـذا  ،بشـرینكما أشارت إلیه عدد مـن مـذكرات الدبلوماسـیین األوروبیـین والتجـار والم ،السنویة الشخصیة لإلمبراطور

األمر الذي أكدته أیًضـا التصـاویر والرسـوم  ٥العدید ممن كانوا یحضرون هذا االحتفال من شخصیات البالط المغولي

  .موضوع الدراسة

                                                
1 William, The Land of the Veda, 122. 

2 William, The Land of the Veda, 11. 

3 Schmiedchen, (A)., The Ceremony of  Tulāpuruṣa: The Puranic Concept and the Epigraphical 
Evidence, Article from Book Script and Image: Papers on Art and Epigraphy, Edited by Gail. (A,J) and 
Others., (Delhi,: 2006),165. 

4 Schmiedchen, The Ceremony of Tulāpuruṣa, 165. 

5 Calabria, (M)., Mughal Munificence: Care and Concern for the Poor in Islamic Hindustan from 
Tuladan to the Taj, article from Book: Poverty and Wealth in Judaism, Christianity, and Islam, ed., 
Kollar, (N.R) and Shafiq, (M), (New York: 2016), 33. 
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وٕان  ،وبالبحث عن أصل وزن األباطرة واألمراء تبین أن هذا الحدث لم یـرد إال عنـد المغـول مـن الحكـام المسـلمین

قــد أشــارت إلــى قصــة وزن النبــي یوســف علیــه الســالم الــذي بیــع فــي مصــر فــي مــزاد كانــت بعــض المصــادر الدینیــة 

َوَشـَرْوُه (مـن سـورة یوسـف  ٢٠عنـد تفسـیره لآلیـة  وهب بـن منبـه وقد ذكر البغوي هذه القصة نقًال عن ،خصص لذلك

ــُدوَدٍة َوَكــاُنوا ِفیــِه ِمــَن الزَّاِهــِدینَ  دمت الســیارة بیوســف مصــر فــدخلوا بــه الســوق قــ "...حیــث قــال) ِبــَثَمٍن َبْخــٍس َدَراِهــَم َمْع

را، وكان وزنه أربعمائـة ا وحریً یعرضونه للبیع، فترافع الناس في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه ذهبا ووزنه فضة ووزنه مسكً 

وقــد وصــلتنا بالفعــل بعــض . ١..."رطــل، وهــو ابــن ثــالث عشــرة ســنة، فابتاعــه قطفیــر مــن مالــك بــن ذعــر بهــذا الــثمن

وهـذا الـنص . ٢صور فیها یوسف وبجواره میزان كبیر وقطع ذهبیة وأحجار كریمة اسـتخدمت فـي وزنـه التصاویر التي

یعد في الواقع من النصوص المهمة التـي وصـلتنا وتشـیر إلـى وزن الشـخص فـي مقابـل أثقـال مختلفـة ومتنوعـة عالیـة 

  .القیمة

أثنـاء احتفـال الفـرس بعیـد النـوروز فـي  -في عدد قلیل من المرات -ویذكرنا هذا الحدث أیًضا ببعض ما كان یتم 

إذ یــذكر خوانـــدامیر فــي تاریخــه فــي عهــد الشـــاه  ،حیــث كــان یـــتم وزن شــعر الــرأس بعــد حلقــه ،بدایــة العــام اإلیرانــي

تـم حلـق شـعر رأسـه وتـم وزن هـذا الشـعر فـي مقابـل الـذهب الـذي تـم توزیعـه  ٣إسماعیل أنه بعد یوم مـیالد سـام میـرزا

  . ٤على الفقراء

رجوع إلــى المصــادر المغولیــة تبــین لنــا أن الــبعض قــد أشــار إلــى أن أبــاطرة وأمــراء المغــول ربمــا قــاموا بــوزن وبــال

وممــا ســاعد علــى ذلــك أن بعــض العلمــاء وقتهــا  ،أنفســهم كوســیلة غیــر تقلیدیــة مــنهم لــدفع الزكــاة أو توزیــع الصــدقات

یؤكـد ذلـك مـا ذكـره  ،نبویـة كمـا سـبق أن أشـرنا سـابًقاوافقوا على شرعیة هذا الحدث ألنهم وجدوا نظیًرا لـه فـي السـنة ال

علـى الـرغم مـن أن هـذا النـوع مـن الصـدقات لـم یـرد ذكـره "... محمد صالح كانبو في یومیـات شـاه جهـان مـا ترجمتـه 

إال أن علماء بالدنـا متفقـون علـى أن هـذا النـوع مـن الصـدقة هـو أفضـل أنـواع الزكـاة التـي یمكـن أن تـدفع  ،في الشرع

الـذي كـان مثـل  ،لذا فقد تم الرضا عن اختیار هذه الطریقة التي بدأت فـي عهـد اإلمبراطـور أكبـر ،لجسد والروحبالء ا

وٕاذا علمنـا أن العقیقـة التـي هـي  ،وبهذه الطریقة حقق الفقراء أمانیهم ،أشعة الشمس في العالم من حیث الثبات والنقاء

ویــوزن  ٥نــه فــي الیـوم الســابع للمولــود یــتم حلـق شــعر رأســهالعـرف المتبــع فــي سـنة النبــي وصــحابته أجمعــین تقضـي بأ

                                                

  .٤٨٢ ،)ھـ١٤٢٠ ،دار إحیاء التراث العربي: بیروت(  ٢ج ،معالم التنزیل في تفسیر القرآن أو تفسیر البغوي ،البغوي ١

2 Minissale,(G).,Image of Thought: Visuality in Islamic India 1550-1750 (Cambridge Scholars publishing, 
2009), 156. 

ك���ان  ،ویع���د س���ام می���رزا واح���ًدا م���ن أش���ھر أم���راء الدول���ة الص���فویة ،م١٥١٨/ھ���ـ٩٢٥ول���د ع���ام ھ���و اب���ن الش���اه اس���ماعیل الص���فوي ٣

  :لمزید من التفاصیل انظر. م١٥٦٧/ھـ٩٧٥توفي في عام  ،شاعًرا أدیبًا ولي خرسان وأذربیجان

Sam Mirza., The Tuhfa I Sami (Section V) of Sam Mirza Safawi. Edited in the original Persian, with an 
index, Persian and English prefaces, variants and notes, by Mawlawi Iqbal Husain (India: Patna 
University, 1934).  

4 Minissale, Image of Thought: Visuality in Islamic India, 156. 

ك���ل غ���الم : " ص���لى هللا علی���ھ وس���لم ق���ال وص���ححھ ع���ن س���مرة رض���ي هللا عن���ھ أن رس���ول هللاواب���ن ماج���ة  والطبران���يأحم���د  ىرو ٥

تحقی���ق ش���عیب  ،مس���ند اإلم���ام أحم���د ب���ن حنب���ل ،أحم���د ب���ن حنب���ل: انظ���ر. "م���رتھن بعقیقت���ھ ت���ذبح عن���ھ ی���وم س���ابعھ ویحل���ق ویس���مى

تحقی�����ق  ،المعج�����م الكبی�����ر ،؛ الطبران�����ي٢٠١٨٨ح�����دیث  ،٣٥٦ ،)٢٠٠١ ،مؤسس�����ة الرس�����الة: مص�����ر( ٣٣ج ،األرن�����ؤوط وآخ�����رون

  .٦٨٢٩حدیث رقم ،٢٠١ ،)١٩٩٤: القاھرة( ،٧ج ،فيحمدي عبد المجید السل
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ویبدو ممـا سـبق أن طقـوس الـوزن . ٢..."وقد فتحت تلك السنة الباب لجواز هذه العادة. ١شعره بالفضة وتوزع كصدقة

التـي كانـت مـن واجبـات اإلمبراطـور كنـوع مـن أنـواع النشـاط الخیـري  ،كانت بمثابة وسـیلة للتخفیـف مـن حاجـة الفقـراء

حیـث كـان  ،أو زیارتـه لضـریح ،أو عنـد دخـول اإلمبراطـور لمدینـة ،مثله مثل باقي االحتفاالت اإلسـالمیة ،الجتماعيا

  .٣یحرص وقتها على توزیع األموال

وعلـــى الـــرغم مـــن محاولـــة الـــبعض إیجـــاد صـــلة إســـالمیة بـــین مـــا ورد فـــي الســـنة النبویـــة مـــن حلـــق شـــعر الـــرأس 

إال أن هنـاك فریـق أخـر رجـح أن هـذه العـادة  ،راطور والتصـدق بوزنـه یـوم مـیالدهوالتصدق به للمولود وبین وزن اإلمب

یـدعم هــذا  ،Michael and Dina٥الــذي أیـده كـل مــن . Calabria٤كمــا ذكـر  ،ربمـا كانـت ذات أصــول هندوسـیة

 ٥/هــ١٠٢٢ربیـع ١٧( فـي یـوم الخمـیس"... الرأي أیًضا ما ذكره اإلمبراطور جهانگیر نفسه في مذكراته إذ یـذكر أنـه 

  .٦ ...."طبقًا للتقالید الهندوسیةتم عقد الوزنة الشمسیة في مقر مریم زمامي حیث وزنت نفسي ) م١٦١٣مایو 

مــن ذلـك مــا ورد فــي  ،وبالبحـث فــي مصـادر التــراث الهندوسـي تبــین أن وزن الحكـام ورد صــراحة فـي العدیــد منهـا

وقـد  ، Tulāpuruṣaاالخـرى حیـث كانـت تسـمى وقتهـا وكذلك في المصادر السنسكریتیة   Purana ٧األدب البوراني

التـي تعنـي عنـدهم عـادة . Tulābhāra٨و  tulādānaأشیر إلیها اختصاًرا في المصادر بعد ذلـك بمصـطلح تـوالدان 

أي العطیــة  mahādānaلــذا فقــد أطلــق علیهــا أیًضــا  ،عــادة وزن الملــوك فــي مقابــل الــذهب وتوزیعــه علــى البراهمــة

 ١٠٠٠-٦٠٠ورجح البعض أن هذا الطقـس یعـود بحسـب األدب البـوراني إلـى الفتـرة مـابین  ،ىاألولى أو الهدیة الكبر 

ألنهـا  .٩حیث وصلنا أسماء للعدید من الحكام البراهمة الذین قاموا بتنفیذ هذه العـادة وفًقـا لكتـب الفیـدا ،ما قبل المیالد

عـن طریــق  ،الثـامن المـیالدي/الهجـري ألنهـا كانـت تعـد مـن التقالیـد المتبعــة مـن قبـل حكـام الهنـدوس منـذ القــرن األول

                                                
ی��ا فاطم���ة، «: ع��ق رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس���لم ع��ن الحس��ن بش��اة فق��ال: عل���ي، ق��الورد عن��د الترم��ذي والح��اكم والبیھق��ي ع��ن  ١

ی���ق تحق ،س��نن الترم��ذي ،الترم��ذي: انظ��ر"، فوزن��وه فك��ان وزن��ھ درھم��ا أو بع��ض درھ���م »احلق��ي رأس��ھ وتص��دقي بزن��ة ش��عره فض���ة

 ،؛ أب����و عب����د هللا الح����اكم١٥١٩ح����دیث رق����م  ،٩٩ ،)م١٩٧٥ ،مطبع����ة الب���ابي الحلب����ي: الق����اھرة( ٤ج ،وتعلی���ق أحم����د ش����اكر وآخ����رون

 ،٤٥٨٩ح���دیث رق���م ) ١٩٩٠،دار الكت���ب العلمی���ة: بی���روت( ٤ج ،تحقی���ق مص���طفى عب���د الق���ادر عط���ا ،المس���تدرك عل���ى الص���حیحین

 ،٥١١ ،)٢٠٠٣ ،دار الكت�����ب العلمی�����ة: بی�����روت( ٩ج ،د الق�����ادر عط�����اتحقی�����ق محم�����د عب����� ،الس�����نن الكب�����رى ،؛ البیھق�����ي٢٦٥ص ٤ج

  .١٩٢٩٨حدیث رقم 

2 Beach, (M.C.)  and Koch (E), King  of The World: the Padshahnama – an Imperial Mughal Manuscript 
from the Royal Library, Windsor Castle, (London, 1997),  39. 

3 Lefèvre., (C).,"Recovering a Missing Voice from Mughal India: The Imperial Discourse of Jahāngīr 
(r.1605-1627) in His Memoirs", Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 50, No. 4 
(2007), 471. 

4 Jahangirnama, 139; Calabria., Mughal Munificence, 36. 

5 Michael and Dina, (P)., A Teardrop on the Cheek of Time: The Story of the Taj Mahal, Random House 
e-Books, Version 1.0, 2010, Chapter7.  

6 Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, Translated, Edited Tbackston, (W.M)., (New 
York, 1999), 139. 

٧ Purana  تشیر إلى األدب السنسكریتي ال�ذي س�جل الت�اریخ الثق�افي الواس�ع للھن�د بم�ا ف�ي ذل�ك األس�اطیر التاریخی�ة واالحتف�االت الدینی�ة

لمزید من . مقطع یعود تاریخھا إلى عدة قرون قبل المیالد ٤٠٠٠٠٠تحتوي على أكثر من  ١٨یبلغ إجمالي كتبھا  ،والفنون والعلوم المختلفة

  .https://www.wisdomlib.org/purana (Accessed 6/6/2019)  :التفاصیل انظر

8 Schmiedchen., The Ceremony of Tulāpuruṣa, 150. 

9 Schmiedchen., The Ceremony of Tulāpuruṣa, 145-146. 
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. ١وتقـدیمها للبراهمـة كتأكیـد علـى عظمـة وقـوة ملكهـم ،تقدیم ما یعادل وزنهم ذهًبا وفًضة أو غیرهما من المواد الثمینة

 ،٢ومما یدعم ذلك أن الوزن ال یزال یمثل موضوًعا تصویرًیا شائًعا في الفـن الشـعبي الهندوسـي المـرتبط باإللـه كریشـنا

تصویرة هندوسیة تمثل اإلله كریشنا وهو جالس في كفة المیزان بینما تقوم زوجاته بوزنه في مقابـل  من ذلك ،٢كریشنا

  )٩لوحة( مقابل الذهب

 للداللــة علــى هــذهالــذي ال یــزال مســتخدًما حتــى اآلن بــین الهنــدوس Tulādān هنــا هــو مصــطلح والــذي یهمنــا 

واحـدة مـن سـتة هـدایا  اتبـین أنهـ Tulādānن أصـل وبالبحـث عـ ،"الوزن فـي المیـزان"وهو یعني بالسنسكریتیة  ،العادة

مــا تعتبــر النصــوص  اودائًمــ ،٣أو عطایــا كانــت تقــدم بقواعــد مفصــلة كهدیــة إلــى أحــد اإللهــین الهنــدیین فشــنو أو إنــدرا

 فـي مقابـلوأصـبح وزن الـنفس  ،تقدیم الهـدایا إلـى األشـخاص المحتـاجین كعمـل ذي قیمـة عظیمـة أي  Dānaالمقدسة

اقتصـرت قـد  تـوالدان أن وهناك من رجح ،٤من المواد المفیدة والتبرع بها موضع إقبال ذلك فور أو غیرالفضة أو الكا

مقدســة كتبــت فیمــا بــین  اوربمــا یــدعم هــذه اآلراء أن هنــاك نصوًصــ ،٥علــى الملــوك العظمــاء فقــطعنــدهم اقتصــرت 

دھم بثالث�ة مراح�ل وك�ان ھ�ذا الطق�س یم�ر عن� .٦م فسرت منح الهدیة من الحاكم كواجب دیني مقـدس١٣٠٠-١٠٠٠

  :على النحو التالي
٧  - ١Homa 

                                                
1 “Gifts and Gift Giving,” Brill’s Encyclopedia of Hinduism (Leiden: Brill,2010), 749; Calabria, Mughal 
Munificence, 36. 

ویمث��ل كریش��نا بوص��فھ المعل��م الروح��ي ال��ذي  ،كریش��نا ھ��و التجس��ید الث��امن واألھ��م م��ن ب��ین تجس��یدات فش��نو ف��ي العقی��دة الھندوكی��ة ٢

 ،ر ل���دى رع���اة الماش���یة وحالب���ات البق���روھ���و ف���ي األس���اطیر الش���عبیة رب اإلخص���اب األثی��� ،ی���زیح الس���تار ع���ن عقی���دة العش���ق اإللھ���ي

ویعتم��ر ت��اج ذي خمس��ة نت��وءات م��زین  ،فھ��و یرت��دي ثی��اب األم��راء ،وبمك��ن لمش��اھد التص��اویر الھندی��ة أن یمی��ز كریش��نا عل��ى الف��ور

وم���رد  ،ویأخ���ذ جل���ده الل���ون األزرق ،ویحم���ل بی���ده ص���فارة أو عص���ا ،وی���أتزر بمئ���زر ذھب���ي یلت���ف ح���ول خص���ره ،ب���ریش الط���اووس

 ،ث��روت عكاش��ة: لمزی��د م��ن التفاص��یل انظ��ر. أو أن��ھ ول��د م��ن الس��ماء ،إم��ا إل��ى أن��ھ ول��د م��ن ش��عرة س��وداء م��ن ش��عر فش��نوذل��ك یع��ود 

  ؛١٣-١٢ ،التصویر اإلسالمي المغولي في الھند

Wolpert, (S)., Encyclopedia of India, Vol.3, (U.S.A: 2006), 38-42. 

  :كالتالي ٢١٠في الفصل  Puranaوردت أسماء ھذه العطایا بالتفصیل في كتاب  ٣

(1) Tulāpuruṣadāna, (2) Hiraṇyagarbha dāna, (3) Brahmāṇḍa dāna, (4) Kalpakavṛkṣadāna, (5) 
Gosahasradāna, (6) Hiraṇyakāmadhenudāna, (7) Hiraṇyāśva dāna, (8) Hiraṇyāśvaratha dāna, (9) 
Hemahastiratha dāna, (10) Pañcalāṅgalakadāna (11) Dhārādāna, (12) Viśvacakradāna (13) Kalpalatā 
dāna, (14) Saptasāgaraka dāna, (15) Ratnadhenu dāna, (16) Mahāpūtaghaṭa dāna. 

  https://www.wisdomlib.org/definition/mahadana .(Accessed 6/6/2019):لمزید من التفاصیل انظر  

4 http://www.hindupedia.com/en/Tul%C4%81puru%E1%B9%A3a ( Accessed 6/6/2019). 

د توصل إلى أن عملیة الوزن لم وق ،م ١٦- ٧/ ھـ١٠-١بتحلیل النقوش والمصادر الھندیة غیر اإلسالمیة منذ القرن Schmiedchenقام  ٥

كما تم ذكرھا في القلیل  ،م٧/ھـ١فقد عثر على دلیل یؤكد إجراء عملیة الوزن مرة واحدة فقط في القرن  ،تذكر بانتظام عبر ھذه المصادر

م وعلى نطاق ١١-١٠ /ھـ٥-٤م ولم تبلغ الزیادة في ذكرھا بین المصادر إال فیما بین القرنین٩-٨/ھـ٣- ٢من المصادر فیما بین القرنین 

واقتصر ذكرھا على فیایانكرا  ،م ولكن مع عدد قلیل من الملوك١٣-١٢/ھـ٧-٦وظلت ھذه الزیادة خالل القرنین  ،جغرافي واسع في الھند

. آلنم ومنذ ذلك الوقت استمرت بین ما یطلق علیھم الملوك في فیایانكرا وحتى ا١٦/ھـ١٠م وحتى القرن ١٤/ھـ٨خالل الفترة مابین القرن 
  .Schmiedchen., The Ceremony of Tulāpuruṣa, 149:                   لمزید من التفاصیل انظر

6Heim (M)., Theories of the Gift in South Asia: Hindu, Buddhist, and Jain Reflections on Dāna, (New 
York: Routledge, 2004), xvi; Calabria., Mughal Munificence, 36. 

لمزید . ا من عبادة اإللھغالباً ما یعتبر جزءً , طقس یتم فیھ سكب السمن أو الزبد في حریق مكرس بحسب األصول والطقوس المحلیة ووھ ٧
  http://www.hindupedia.com/en/Homa   (Accessed 6/6/2019 ):لمزید من التفاصیل انظر
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٢ - Tulā وهي المیزان الذي ینصب خصیًصا للوزن 

 تكریم البراهمة والفقراء والضعفاء - ٣

إقلیمـین یقعـان فـي قـد اقتصـرت حتـى اآلن علـى  ،غیـر الدینیـةأقدم ذكر لعملیة الـوزن فـي المصـادر الهندیـة ولعل 

  . ١م في مهاراشاترا وكارناتاكا٩-٨/هـ٣-٢وفي القرنین  ،ل نادوالتامی م في٨-٧/هـ٢-١جنوب الهند في القرنین 

ویدعم ذلك حقیقة أن الحضـارة اإلسـالمیة  ،كل هذه الحقائق ترجح أن المغول ربما نقلوا هذه العادة عن الهندوس 

بهـذه النتیجـة ولكـن یتوجـب علینـا قبـل التسـلیم  .٢قد تأثرت بالموروثات الهندوسیة في الهند كما أثرت فیها بقدر مشـابه

   معرفة متى نشأت هذه العادة عند المغول؟ وكیف انتقلت من التقالید الهندوسیة إلى بالط أباطرة المغول المسلمین؟

یؤكـد ذلــك مــا ذكــره " قولــه دان"یبـدو أن تســمیة الــوزن بتـوالدان كانــت معروفــة سـابًقا لــدى المغــول وٕان حرفـت إلــى 

 وهـو احتفـال" دان قولـه" وأطلـق علیـهبـه فـي یـوم مولـدهم  حتفـالكـان یـتم اال."..الندوي عن وزن األباطرة إذ یذكر أنه

كـذلك و  األخـرى المعـادن أو الفضـة أو الـذهب مـن ثقلـه یعـادل بمـا دورة كـل فـي مـرات وزن عـدةیـتم فیـه الـ هندوسـي

  .٣فروالكا المسلم بین فیه فرق وال الفقراء والمحتاجین على القیمة هذه كل وتوزع ،والمنسوجاتالحبوب 

قـد ذكـر أن مراسـم وزن اإلمبراطـور  Minissaleوبالبحث عن أن أقدم إشارة لوزن أباطرة وأمـراء المغـول تبـین أن 

اللـذان أشـارا إلـى أن هـذه  Michael and Dinaوذلك علـى النقـیض ممـا ذكـره كـل مـن . ٤قد بدأت منذ عهد همایون

وٕان لـم یحـرص كـل . ٥اإلمبراطور أكبر بتطویرها بشكل كبیر ثم قام ابنه ،العادة تم تبنیها من قبل اإلمبراطور همایون

األمر الذي یضعف تلك اآلراء خاصة وأنـه  ،كل منهم على دعم رأیه بذكر مصدر تاریخي واحد یمكننا أن نستند إلیه

لم یصـل إلینـا حتـى اآلن أیـة تصـاویر تمثـل وزن اإلمبراطـور همـایون أو أحـد أمـراءه، وٕان كنـا نسـتخلص مـن الدراسـة 

وهـى التصـویرة التـي نقـوم " أكبـر نامـه"صفیة أن أقدم تصویرة وصلت إلینا عـن الـوزن جـاءت ضـمن ثنایـا مخطـوط الو 

ـــد مـــیالده الشمســـي عـــام وهـــي تمثـــل ) ١لوحـــة (بنشـــرها فـــي هـــذه الدراســـة ألول مـــرة  وزن اإلمبراطـــور أكبـــر فـــي عی

  .م١٥٧٧/هـ٩٨٥

یبــدو أنهــا قــد بــدأت فــي عهــد  -صــول الهندوســیةذات األ-خالصــة القــول أن عــادة وزن أبــاطرة وأمــراء المغــول  

حیـث . ٦اإلمبراطور أكبر بسبب ما شاع عنه من تقربه للهندوس وتبنیه للعدیـد مـن عـاداتهم وتقالیـدهم الدینیـة والتراثیـة

وسیلة تمكنه مـن توحیـد المجتمعـین اإلسـالمي والهنـدي لیقلـل مـن هـوة الخـالف بـین رعایـاه وهـداه  فيأخذ في التفكیر 

                                                
1 Schmiedchen., The Ceremony of Tulāpuruṣa, 150. 

مراجع���ة زبی���ر أحم���د  ،ترجم���ة محم���د أی���وب الن���دوي ،أث���ر اإلس���الم ف���ي الثقاف���ة الھندی���ة ،ت���ارا تش���اند: لمزی���د م���ن التفاص���یل انظ���ر ٢

  ).٢٠١٦ ،مؤسسة الفكر العربي: بیروت( ،الفاروقي

 نوك�ا ،الی�وم ذلك في عقدة المفتول الصوف سلك في یعقدونكانوا  نھمأل"...العقدة أي  "سالكره" ذكر الندوي كذلك لعملیة الوزن اسم  ٣

 :ید م�ن التفاص�یل انظ�رزلم..."  العام في مرتین ،الحبوب بأنواع وكذلك ،بالفضة خرىوأ بالذھب مرة یزنونھ ،بالمیزان یجلس السلطان

-١٥٢٥/ھ��ـ١٠٦٧-٩٣٢طوری��ة المغ�ول ف��ي الھن��د إمبرا ،؛ إنع��ام حمی��د ش�رموط الجن��ابي٣١٢-٣١١ ،الھن��د ف��ي العھ�د اإلس��المي ،الن�دوي

 .١٩٧ ،)٢٠١٤ ،العراق ،جامعة األنبار -كلیة اآلداب ،رسالة دكتوراه غیر منشورة( ،م١٦٥٦

4 Minissale.,  Image of Thought: Visuality in Islamic India, 156. 

5 Michael and Dina, (P)., A Teardrop on the Cheek of Time, Chapter7.  

المجل���د  ،مجل��ة ع���الم الفك��ر ،"الفك��ر الھن��دي م���ن الھندوكی��ة إل���ى اإلس��الم" ،عب��د العزی���ز محم��د الزك���ي: لمزی��د م��ن التفاص���یل انظ��ر ٦

  .٤٥٦-٤٤٨ ،)١٩٧٥(سبتمبر-أغسطس-العدد الثاني یولیو ،الثاني
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 الهنـدوس أعیـاد جمیـع فـي ودعـم ذلـك بمشـاركته ،Din-I-ilahi١) دیـن إلهـي(ره إلـى إنشـاء دیـن جدیـد سـمي تفكیـ

  .٢ومواسمهم

أنـه "...أورده اإلمبراطـور جهـانگیر فـي یومیاتـه جهـانگیر نامـه  ذكـر فیـهومن حسن الطالع أنـه وصـلنا نـص مهـم 

المعتاد حیـث كنـت أزن نفسـي اثنتـي عشـرة مـرة أقیم حفل الوزنة الشمسیة ) م١٦١٦سبتمبر ٥/ هـ١٠٢٥شعبان٢٢في(

الثالـث الحریـر والرابـع مختلـف أنـواع العطـور مثـل العنبـر والمسـك  ،ضد عناصر مختلفة األول الذهب والثـاني الفضـة

وقــد كــان هــذا هــو  ،وهلــم جــرا وأعطیـت للفقــراء عــن كــل یــوم عشـته خــروف وعنــزة ودجاجــة واحـدة ،والصـندل والصــبر

ونســتخلص ممــا سـبق أن وزن أبــاطرة وأمــراء  .٣ "...رحمــه اهللا حتـى اآلن) اإلمبراطــور أكبـر( العـرف منــذ وقـت والــدي

  .المغول هو عادة هندوسیة قدیمة انتقلت إلى أباطرة المغول في عهد اإلمبراطور أكبر

  :أسباب عقد الوزن ووقته - ٢

وذلــك عــن طریـــق وزن  ،قــوم بــهللتقالیــد الهندوســیة كــان الــوزن یهــدف إلــى االرتقــاء الروحــي والــدیني لمــن ی وفًقــا

للمصـــادر  ووفًقـــا. ٤ویبـــدو أن المســـلمین قـــد شـــاركوا الهنـــدوس هـــذه العـــادة ،الشـــخص وتقـــدیم مقابـــل وزنـــه إلـــى اآللهـــة

حیـث كـان یوصـف  ،الهندوسیة المختلفة فقد كان هنـاك العدیـد مـن األسـباب األخـرى للـوزن إلـى جانـب إرضـاء اآللهـة

كمـا كـان ینصـح بـه  ،وكذلك لمن یریـدون العمـر المدیـد ،المراتب الدینیة والتعبدیةلألشخاص الذین یریدون التقدم في  

حیث كانوا یعتقـدون أنـه خـالل هـذا الطقـس كـان الجسـد یـتخلص مـن كافـة األمـراض  ،لمن یطمحون إلى بدن صحیح

ي أوقـات أخــرى بـل كـان یـؤدى كـذلك فـ ،أمـا عـن أوقاتـه عنـدهم فیبـدو أنـه لـم یقتصـر علـى أیـام المـیالد فقـط. ٥والعلـل

 ،واألبــراج الفلكیــة المشــئومة ،واألوقــات المباركــة ،واالعتــداالت الســنویة ،واالنقــالب الشمســي ،محــددة مثــل الخســوف

وكوسـیلة لالحتفـال والشـكر بالرخـاء والحصـول علـى الثـروات وغیرهـا مـن  ،والزواج ،واالحتفاالت ،ومناسبات التضحیة

  .   ٦المناسبات

راء المغــول فإنـه یتبـین لنـا أن هـذه العـادة كانــت تـؤدى عنـدهم بصـفة أساسـیة عنـد یــوم أمـا فیمـا یخـص أبـاطرة وأمـ

نوع مـن النفـائس والبضـائع یـتم توزیعهـا أو  ١٢المیالد إذ كان یتم وزن اإلمبراطور في یوم میالده الشمسي في مقابل 

وحینهـا كـان یقلـل  ،یوم میالده القمـري وكان یعاد هذا االحتفال أیًضا في ،توزیع ما یوازي قیمتها بعد ذلك على الفقراء

  .٧وكانت تعد بمثابة حمایة له من أیة أضرار قد تصیب جسده فیما بعد ،عدد األنواع إلى ثمانیة أو سبعة فقط

ــالتراث والعــادات الهندوســیة كــذلك فــي عــدم اقتصــار الــوزن عنــدهم علــى یــوم المــیالد ــأثر المغــول ب ألن  ،ویبــدو ت

درء الفـأل السـیئ : ام بوزن نفسه فـي العدیـد مـن المناسـبات األخـرى ألسـباب مختلفـة مثـلاإلمبراطور جهانگیر حیث ق

                                                
جامع�ة (األول الھن�د والجزی�رة العربی�ة، جمال الدین الشیال، الحركات اإلصالحیة ومراكز الثقافة في الشرق اإلسالمي الحدیث، الجزء  ١

ا وھ�و ف�ي رحل�ة ص�ید ا باطنیً�، ویقال أن أكبر سمع قبل ذلك بأشھر ن�داءً ٢٠-١٩ ،)١٩٥٧الدول العربیة، معھد الدراسات العربیة العالیة، 

س�اكلر، . م.أرث�ر : أنظ�ر. وفي أعقابھ توقف عن صید الحیوانات وأعل�ن حظ�ر ذبحھ�ا ف�ي أی�ام مح�ددة ث�م بع�دھا بأش�ھر افت�تح العب�ادة خان�ة
  .  ٣٨، )٢٠٠١(، مجلة حدیث الدار، الكویت، "المتصوفة في الرسوم المغولیة"

 .١٩٧ ،إمبراطوریة المغول في الھند ،؛ إنعام الجنابي٣١٢-٣١١ ،الھند في العھد اإلسالمي ،الندوي ٢

٣  Jahangirnama,  Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 197-198. 

4 Calabria., Mughal Munificence, 36. 

5 Schmiedchen., The Ceremony of Tulāpuruṣa, 161. 

6 Schmiedchen., The Ceremony of Tulāpuruṣa, 158-159. 

7 Wilma., "Windsor Castle BADSHAH NAMA", 190-191. 
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حیث كـان یـتم وضـع الـذهب والروبیـات وبعـض األطعمـة والحیوانـات التـي كـان  ،لخسوف القمر أو غیره من الظواهر

  .١یتم توزیعها عقب ذلك على الفقراء والمحتاجین في مدینة أجرا والمدن المحیطة بها

ـــاء البیـــت ویم ـــوزن؛ مـــرض أحـــد أبن كننـــا أن نستشـــف مـــن الدراســـة الوصـــفیة كـــذلك أن مـــن بـــین أســـباب إقامـــة ال

كما فعل اإلمبراطور جهـانگیر حـین قـام  ،وذلك على أمل أن یتم شفاؤه من مرضه ببركة هذه الصدقات ،اإلمبراطوري

القمـري لألمیـر علـى أمـل أن یـتم شـفاء فـي بدایـة العـام السـادس عشـر ) شـاهجهان فیمـا بعـد(بوزن ابنه األمیـر خـورام 

وقـد نـص جهـانگیر علـى هـذا ). ٢لوحـة(األمیر من مرضه وكذلك بسبب الطالع النجمي السیئ آنذاك حسب اعتقـاده 

أنا أمرته بأن یوزن في مقابل الذهب والفضـة وغیرهـا مـن المعـادن وأن یـوزع " ...صراحة في مذكراته إذ ذكر ما نصه

ویبدو أن اإلمبراطور شاهجهان حذا حذو أبیه في هذا األمر فقد ورد أنه من أجـل التعجیـل . ٢ ..."الذهب على الفقراء

من الحروق الخطیرة التي أصابتها في حادث تعرضـت لـه أمـر اإلمبراطـور بوزنهـا فـي مقابـل  ٣"جهان آرا"بشفاء ابنته 

تــم توزیــع صــدقات هــذه الوزنــة وقــد "... مــع مراعــاة أن یقتصــر حضــور هــذا الحــدث علــى اإلمبراطــور نفســه  ،الــذهب

  .٤..."على عدد كبیر من األشخاص الذین شعروا بالسرور لذلك

ونســتخلص مــن المصــادر التاریخیــة أیًضــا أن إحیــاء ذكــرى وفــاة أحــد األبــاطرة كــان یعــد مــن بــین المناســبات التــي 

عـد وفاتـه فقـد أشـار جهـانگیر من ذلك ما قام به جهانگیر على روح والده اإلمبراطـور أكبـر ب ،كان ینصب لها المیزان

الــذي یقابلــه الشــهر الشمســي ) م١٦٠٨أكتــوبر ١٢/هـــ١٠٤٧رجــب٦(عنــدما بــدأ شــهر رجــب "... فــي مذكراتــه إلــى أن

وقـد قـررت أن جمیـع المـواد التـي كـان یـوزن فـي مقابلهـا فـي  ،تذكرت أن والدي كان قد اعتاد أن یـزن نفسـه قمریـًا فیـه

حتسـابها هـذه السـنة وأیــا كـان المبلـغ سـوف یـوزع علـى الفقـراء فـي المـدن الكبــرى الوزنـة الشمسـیة والقمریـة سـوف یـتم ا

وبالفعل تم توزیع هذا المبلغ من قبل رجال جدیرون بالثقة في اثنتي عشرة مدینة كبرى مثـل أجـرا ... على روح جاللته

كفـة المیــزان لـم یكــن ونستشـف مــن الـنص السـابق أن جلــوس اإلمبراطـور أكبــر فـي . ٥ ...."ودلهـي والهـور وكوجــارات

األمـر الـذي یـدفعنا إلـى التـرجیح  ،كما لـم یـذكر جهـانگیر أنـه قـام بـالجلوس فـي كفـة المیـزان بـدًال منـه ،ضرورًیا لوفاته

الـذي فـي مقابلـه قـام جهـانگیر بـإخراج مـا یعـادل قیمتـه  ،بوجود سجالت كان مدون فیهـا مقـدار وزن اإلمبراطـور أكبـر

  .على الفقراء والمحتاجین من المواد المختلفة لتوزیعها

  :مكان وموضع انعقاد الوزن - ٣

وزن اإلمبراطـور أكبـر التـي تمثـل ) ١لوحة(یستخلص من الدراسة الوصفیة أن الوزن كان یتم في أجرا استناًدا إلى 

 ،)شـــاهجهان(یر یـــزن ولــده خـــورام گجهــان التــي تمثـــل) ٢اللوحـــة(و ،م١٥٧٧/هــــ٩٨٥فــي عیـــد مــیالده الشمســـي عــام 

كـذلك كانــت مراسـم الــوزن تـتم فــي . التــي تمثـل وزن اإلمبراطــور المغـولي فــي الـدیوان الخــاص بقلعـة أجــرا) ٦اللوحـة(و

 ،التـــي تمثـــل وزن اإلمبراطـــور شـــاهجهان فـــي یـــوم مـــیالده القمـــري الثـــاني واألربعـــین) ٣اللوحـــة(دلهـــي  كمـــا یفهـــم مـــن

  .دلھي في یوم میالده وزن إمبراطور التي تمثل) ٦اللوحة(و

                                                
1 Calabria, Mughal Munificence, 34. 

2 Calabria., Mughal Munificence, 34. 

ویذكر أنها أصیبت بحروق شدیدة أشرفت معها  ،كان لها دور كبیر في حیاة أبیها بعد وفاة والدتها ،هي ابنته من اإلمبراطورة ممتاز محل ٣

هي  معها على الموت، ولكن أعد لها أحد الحكماء تریاقا أنقذ حیاتها فأغدق علیه شاهجهان األموال والهدایا والجدیر بالذكر أن هذه األمیرة

في قلعة أجرا وتفانت في السهر على راحتـه والعنایـة بـه ) عالمگیر( یدة التي كان مرخصا لها االتصال بوالدها عندما عزله أورانگزیبالوح

  .١٦٤، ١٦٢، ١٥٥، ١٥٤، ٢الساداتي، تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندیة، جـ : لمزید من التفاصیل انظر. حتى أخر حیاته

4 Tūzuk-i-Jahāngīrī, Vol.1, 160, 172, 184; Calabria., Mughal Munificence,  34. 

5 Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 86-87 
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یؤكـد  ،بل كـان یعقـد كـذلك فـي المـدن والوالیـات الكبـرى ،زن لم یقتصر فقط على كل من أجرا ودلهيویبدو أن الو 

أقــیم حفـل وزن القمــر ) ١٦٢٤ینـایر  ٣/هـــ١٠٣٣ربیـع األول  ١٠فـي"...مـا أورده جهــانگیر فـي یومیاتــه مـن أنــه ذلـك 

ولــدینا إشــارة أخــرى  .٢ت قــد بــدأت، والســنة الســابعة والخمســین مــن حیــاتي المیمــون كانــMathura١فــي بلــدة  مــاثورا 

م قـد تـم فـي ١٦١٩/ه١٠٢٨فـي یـوم مـیالده الشمسـي الثـامن والعشـرون عـام ) شـاهجهان(تؤكد أن وزن األمیـر خـورام

  . ٣مدینة فاتح بورسیكري

فــتعكس لنــا التصــاویر موضــوع الدراســة  ،أمــا عــن موضــع عقــد الــوزن وهــل كــان هنــاك مكــان مخصــص إلقامتــه

ن عملیـة الــوزن كانـت تــتم غالبـًا فــي جوســق وهـو غالًبــا الـدیوان الخــاص بحدیقـة القلعــة الحمــراء والمصـادر التاریخیــة أ

مـن هـذا الشـهر  ٢٢فـي نهایـة الخمـیس "... بدلیل مـا أورده جهـانگیر فـي یومیاتـه مـن أنـه  ،)١٠لوحة( ٤بمدینة دلهي

ـــة ال) ١٦١٥ســـبتمبر ٥(شـــعبان  ١٠ ـــم عقـــد مراســـم الوزن ـــزیین الـــدیوان الخـــاص وت ویمكننـــا أن ". ٥...شمســـیة بـــهتـــم ت

نستخلص مـن الدراسـة الوصـفیة أن مصـوري المغـول فـي أثنـاء تصـویرهم للـوزن اهتمـوا بتصـویر الجوسـق مـن الخـارج 

وذلك بأسلوب یتسم باالهتمام بالتفاصیل وبشكل یطابق للواقـع مـن  ،مع تصویر أجزاء من حدیقة القصر اإلمبراطوري

وزن اإلمبراطـــــور أكبـــــر فـــــي عیـــــد مـــــیالده الشمســـــي عـــــام  لتـــــي تمثـــــلا) ١لوحـــــة(ذلـــــك مـــــا نشـــــاهده فـــــي كـــــل مـــــن 

ــــي تمثــــل) ٢لوحــــة(و ،م١٥٧٧/هـــــ٩٨٥ ــــي تمثــــل) ٣لوحــــة(و ،)شــــاهجهان(یر یــــزن ولــــده خــــورام گجهــــان الت وزن  الت

وذلك في الوقت الذي اقتصرت فیه رسـوم المستشـرقین  ،نیاإلمبراطور شاهجهان في یوم میالده القمري الثاني واألربع

وزن إمبراط��ور  التــي تمثــل) ٤اللوحــة(لمنظــر الــداخلي للجوســق بحیــث بــدا كقاعــة كبیــرة كمــا یتضــح فــي علــى رســم ا

فــي م ١٧٨٢/هـــ١١٩٦وزن اإلمبراطــور المغــولي فــي یــوم مــیالده عــام التــي تمثــل) ٧اللوحــة(و ،دلھ��ي ف��ي ی��وم م��یالده

  .الجوسق اإلمبراطوري

لة لعقـد الـوزن كمـا یستشـف مـن المصـادر التاریخیـة ویبدو أن الحدائق بصفة عامة كانت تعد من األمـاكن المفضـ

بنصـــب ) م١٦٠٨ســـبتمبر ١٤/هــــ١٠١٧جمـــادي اآلخـــر ٢(فـــي "... التـــي أشـــارت إلـــى قیـــام اإلمبراطـــور جهـــانگیر 

  . ٦..."المعسكر في حدیقة الوفاء وعقدت مراسم الوزنة الشمسیة بها

                                                

وتتمی���ز م����اثورا بموقعھ����ا  ،ك����م جن���وب ش����رق دلھ����ي١٤٥و ،ك����م ش����مال أج���را ٥٠ھ���ي حالیً����ا والی���ة تق����ع ش����مال الھن���د عل����ى بع���د  ١

  .لمزید من التفاصیل انظر. مركًزا تجاریًا مھًما في العصور الوسطىالجغرافي الممیز الذي أھلھا لكي تكون 

Growse,(F.S)., Mathura Adistrict Memoir, (Asian Educational Services, 1993), 15. 

٢ Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 412. 

3 Tuzuk ,Vol. I, II68. 

وك�ان ھ�ذا ال�دیوان یس�تخدم ف�ي  ،م١٥٧١/ھ�ـ٩٧٨وقد شیده اإلمبراطور أكبر عام  ،لقلعة الحمراء بدلھيیقع جوسق الدیوان الخاص في ا ٤

وكان سقفھ  ،كما كان یعقد فیھ أیًضا االحتفاالت الكبرى في اإلمبراطوریة ،استقبال الشخصیات المھمة من السفراء والوزراء وكبار الحكام

  :لمزید من التفاصیل انظر. م١٩/ھـ١٣رض للتخریب والسرقة أواخر القرن ولكنھ تع ،األصلي من الفضة المزینة بالذھب

 Rutherford,(A)., Ruler of the World Empire of the Mogul (London: Macmillan, 2012), 180-183. 

5 Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 161. 

6 Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 85. 

العمارة الهندیة من خالل التصاویر " ،محمود إبراهیم حسین: لمزید من التفاصیل عن أشكال الجواسق في التصاویر المغولیة الهندیة انظر

  .٤٢٤-٤٠١ ،)١٩٨٩(یولیو  ،٤عدد ،جامعة القاهرة ،كلیة اآلداب ،"المؤرخ المصري ،اإلسالمیة
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التــي  ،ا یفهـم مـن یومیـات اإلمبراطـور جهـانگیركمـ ،١وكانـت قاعـات الحـریم تعـد بـدورها مكاًنـا أساسـًیا لعقــد الـوزن

ذلــك الــرغم مــن خلــو التصــاویر . ٢ذكــرت لنــا أن الــوزن أقــیم فــي كثیــر مــن األحیــان فــي محــل إقامــة أمــه مــریم زمــاني

ألن هذه القاعات كانـت تتمتـع بنـوع مـن الخصوصـیة وال یجـوز االطـالع  ،موضوع الدراسة من تصویر قاعات الحریم

  .علیها

  :لوزنمن یحق له ا - ٤

بـل قـام بـه كـذلك عـدد  ،یفهم مـن المصـادر الهندوسـیة أن هـذا الطقـس لـم یكـن یقتصـر فقـط علـى الملـوك األقویـاء

ــــة ــــة الملكی ــــوزراء ،مــــن الملكــــات واألمــــراء بــــل وعــــدد آخــــر مــــن أفــــراد العائل كمــــا كــــان یــــؤدى فــــرادى أو  ،والقــــادة وال

  .٣...جماعات

ضـوع الدراسـة أن الـوزن كـان یـتم بصـفة أساسـیة لإلمبراطـور ویمكننا أن نستشف من التصاویر والرسـوم السـت مو 

بینمــا لــم تصــلنا إال تصــویرة واحــدة  ،)٨-٧-٦-٤-٣-١اللوحــات (المغــولي؛ حیــث خصــص خمــس منهــا لإلمبراطــور

  .)شاهجهان(یر یزن ولده خورام گجهان التي تمثل) ٢اللوحة(لوزن أحد األمراء وهي 

یــة التــي تؤكــد أن أبــاطرة المغــول ســاروا علــى الــنهج الهندوســي فــي عــدم وقــد وردتنــا العدیــد مــن اإلشــارات التاریخ 

من أن اإلمبراطور أكبـر وضـع " أكبر نامه"یؤكد ذلك ما أورده أبو الفضل في كتابه  ،اقتصار الوزن على الملوك فقط

إلمبراطــوري كــان أمــراء البیــت ا : "...العــرف الخــاص بــوزن أبنــاء اإلمبراطــور وأحفــاده مــرة فــي العــام حیــث ذكــر أنــه

حیــث كــانوا یوزنـون ألول مــرة وهــم بعمـر عــامین وفــي  ،وأبنـائهم وأحفــاد جاللتـه یوزنــون مــرة واحـدة فــي العــام الشمسـي

وعنــدما یشـتد عــودهم یــتم وزنهـم فــي مقابــل ســبعة أو ثمانیـة أشــیاء بحیــث ال تتجــاوز  ،مقابـل شــئ واحــد فقـط كــل عــام

  .٤مرات الوزن اثنتا عشرة مرة

كما تم وصف . ٥من حكم جده أكبر ٣٦كانت أول وزنة له في العام ) شاهجهان(یر خورام یؤكد هذا أن األم

األولى كانت عندما كان مریضًا في یوم میالده السادس  ،في یومیات جهانگیر) شاهجهان(وزنتین لألمیر خورام 

یة تصاویر للوزنة الثانیة بینما لم یصلنا حتى اآلن أ ،)٢لوحة(وقد وصلتنا تصویرة بالفعل تمثل هذه الوزنة  ٦عشر

ویجب أال . ٧م في مدینة فاتح بورسیكري١٦١٩/هـ١٠٢٨التي كانت في یوم میالده الشمسي الثامن والعشرین عام 

  .٨ابنة اإلمبراطور جهانگیر التي سبق اإلشارة إلیها" جهان آرا"األمیرة ننسى كذلك وزنة 

                                                
1 Michael and Dina., A Teardrop on the Cheek of Time, Chapter 7.  

2 Tūzuk-i-Jahāngīrī, Vol.1,.77–78; Calabria, Mughal Munificence, 36. 

3 Schmiedchen., The Ceremony of Tulāpuruṣa, 153. 

4 Akbarnama, Vol. 3, 581; Calabria., Mughal Munificence, 34. 

5 Padshahnama, p.39; Calabria., Mughal Munificence, 37. 

6 Tuzuk,Vol. I, .ll5.  

7 Tuzuk ,Vol. I, I68. 

8 Tūzuk-i-Jahāngīrī,Vol.1, 160, 172, 184; Calabria., Mughal Munificence, 34. 



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٢٣ 
 

كمــا یتضــح مــن خــالل مــا شــاهده بیرنیــر فــي بــالط  ،زنأمــا عــن األعیــان فقــد ورد أنهــم كــانوا یتقــدمون كــذلك للــو 

أمـا فـي الیـوم الثالـث مـن : "...إذ ذكـر) م١٦٦٥أبریـل  ٢٣/هـ١٠٧٥شوال  ١٧(في ) عالمگیر(اإلمبراطور أورانگزیب

  .١..."االحتفال فیقوم الملك ویلیه األمراء واألعیان بتوزین أنفسهم بمیزان ضخم

عـد بمثابـة مكافـأة یـنعم بهـا اإلمبراطـور علـى أحـد أفـراد رعیتـه مـن رجـال ولم یقتصر الوزن فقط على األعیـان بـل ی

بـوزن رجـل الـدین  ،م الموافقة للعام السادس عشر من حكمـه١٦٤٢/هـ١٠٥٢الدین البارزین إذ قام شاهجهان في عام 

كـل مـرة سـتة  وهـو فـي ،مـرتین بالفضـة فـي المیـزان ومنحـه مـا جـاء مقابـل الـوزن"... ٢العالمة عبد الحكیم السیالكوتي

 كمـا .٣..."كما أنعم علیـه وقتهـا بقـرى متعـددة لیعـیش بهـا فـي النعـیم ویـدرس ویصـنف ،آالف وخمسمائة من الروبیات

  .٥بالذهب مرة ٤الهروي أسلم محمد القاضي زنبو  ورد كذلك أنه قام

ذي أمـر بـوزن أحـد كمـا فعـل جهـانگیر الـ وقد یحظى بهذه العطیة أیًضا من یقوم بتقدیم خدمـة جلیلـة لإلمبراطـور؛

شـــوال ٢٥یــوم االثنــین " وقـــد قــام بــذلك فــي أثنــاء الوزنــة الشمســـیة التــي تمــت فــي ،المنجمــین بســبب أنــه تنبــأ بشــفائه

بالشــفاء لــي الــذي تنبــأ  jotik Rai للمــنجم  أمــرتوقــد ".... بــدلیل مــا ذكــره جهــانگیر  م١٦٢١ســبتمبر ٢/هـــ١٠٣٠

  . ٦..".كمكافأة یتهم لهأعط روبیة وخمسمائةسبعة آالف حیث وزن في مقابل  ،والصحة

  :ما یوزن به األباطرة واألمراء  - ٥

ووزن بعـــض الملـــوك  ،تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الـــوزن كـــان یـــتم عنـــد الهنـــدوس فـــي مقابـــل الـــذهب بصـــفة أساســـیة

ح ویبدو أنه كان هناك مـا یشـبه االتفـاق حـول السـما ،الهندوس أیًضا في مقابل الذهب والمجوهرات واألحجار الكریمة

  . ٧وبعض السوائل والحبوب كاألرز ،والمالبس ،بالوزن مقابل مواد أقل قیمة مثل المعادن األخرى

                                                

مجل��ة أبح��اث  ،"زی��بگالبعث��ات الدبلوماس��یة إل��ى ب��الط المغ��ول المس��لمین ف��ي الھن��د إب��ان عھ��د اإلمبراط��ور أوران" ،أحم��د الجوارن��ة ١

  .٤٦٠ ،)٢٠٠٤(،جامعة الیرموك ،سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ،لیرموكا

اتف���ق عل���ى فض���لھ علم���اء  ،ھ���و الش���یخ العالم���ة الكبی���ر الفاض���ل ص���احب التص���انیف الفائق���ة والت���آلیف الرائق���ة أح���د مش���اھیر الھن���د ٢

 ،ال یص��در إال ع��ن رأی��ھ) ش��اھجھان(خ��ورام  ك��ان رئ��یس العلم��اء عن��د س��لطان الھن��د ،ول��د ونش��أ بس��یالكوت م��ن ب��الد البنج��اب ،اآلف��اق

وأل��ف مؤلف��ات عدی��دة ت��وفي ودف��ن بس��یالكوت س��نة س��بع وس��تین  ،ل��م یبل��غ أح��د م��ن علم��اء الھن��د ف��ي وقت��ھ م��ا بلغ��ھ م��ن الش��أن والرفع��ة

دار : ج���دة( ،المخت���ار المص���ون م���ن أع���الم الق���رون ،محم���د ب���ن حس���ن عقی���ل موس���ى: لمزی���د م���ن التفاص���یل انظ���ر. وأل���ف ف���دفن بھ���ا

  .١٢٠٦ -١٢٠٥ ،)١٩٩٥ ،ندلس الخضراءاأل

 ،دار الكت���ب العلمی���ة: بی���روت(تحقی���ق محم���ود محم���د جی���رة هللا  ،نی���ل الس���ائرین ف���ي طبق���ات المفس���رین ،محم���د ط���اھر البنجبی���ري ٣

دار : بی����روت( ،تحقی���ق مھ���دي ش���ریعتي ،رس���التان ف����ي التص���ور والتص���دیق ،؛ القط���ب ال���رازي والص���در الش���یرازي٤١٦ ،)٢٠١٠

  .١٤) ٢٠٠٤ ،ةالكتب العلمی

ذاع ص���یتھ ف���ي األف���اق ھ���و  ،م١٦٥٠/ھ���ـ١٠٦١ث���م رح���ل منھ���ا إل���ى الھن���د وت���وفي فیھ���ا ع���ام  ،ول���د ف���ي ھ���رات وتعل���م ف���ي أفغانس���تان ٤

 ،الت���راجم والعلم���اء ٣ج ،اإلم���ام الس���رھندي حیات���ھ وأعمال���ھ ،أب���و الحس���ن الن���دوي: لمزی���د م���ن التفاص���یل انظ���ر. وول���ده می���ر زاھ���د

 ،المس����مى بنزھ����ة الخ����واطر وبھج����ة المس����امع والن����واظر ،بم����ن ف����ي ت����اریخ الھن����د م����ن أع����الم ؛ اإلع����الم٢٤٠ ،)١٩٨٣:بی����روت(

 .٨٠٦ ،)١٩٩٩ ،دار ابن حزم: بیروت(

ع����ین للدراس����ات والبح����وث : الق����اھرة( ،األدب العرب����ي ف����ي ش����بھ الق����ارة الھندی����ة حت����ى أواخ����ر الق����رن العش����رین ،أحم����د إدری����س ٥

 .١٩٧ ،براطوریة المغول في الھندإم ،؛ إنعام الجنابي١٨-١٧ ،)١٩٩٨ ،االجتماعیة

٦ Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 368-369. 

7 Schmiedchen., The Ceremony of Tulāpuruṣa,156. 
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كما ذكر أبو الفضل مؤرخ عصر أكبر وهو یعد أول من أشار  ،وقد كان هذا نتیجة للتأثر بالموروثات الهندوسیة

/ هـ٩٧٤ي العام الحادي عشر من حكم أكبرأنه ف" أكبر نامه"فیذكر في كتابه  ،إلى تفاصیل ما كان یتم أثناء الوزن

وذلك في یوم السنة الشمسیة والقمریة  ،تم االحتفال بالوزن في هذا العام مرتین بمناسبة میالد اإلمبراطور ،م١٥٦٦

 ،والثانیة الفضة ،األولى الذهب: واإلثنتا عشر سلعة تم إعدادهم للوزنة الشمسیة وهي ،فتحت ساحة العطایا"...إذ

والثامنة  ،والسابعة سبائك القصدیر ،والسادسة النحاس ،والخامسة العطور ،والرابعة الزئبق ،الحریروالثالثة 

. والثانیة عشرة حبوب مختلفة والملح ،والحادیة عشرة الحدید ،والعاشرة األرز والحلیب ،والتاسعة السمن ،المخدرات

ویتم توزیعهم بشكل منفصل  ،اف والنعاج والطیوروكان یتم مقارنة عدد سنوات عمر اإلمبراطور ویمنح بعددها الخر 

أما عن الوزنة القمریة فقد  ،)الهندوس والبوذیون والجینیون( على طوائف الشیعة التي ال تذبح هذه الحیوانات مثل

كان یتم الوزن في مقابل ثمانیة سلع فقط وهي الفضة والمالبس والرصاص والقصدیر والفواكه والحلوى والخضراوات 

  . ٢وكان یتم توزیع تلك األوزان صدقة على الفقراء أو تنفق في مختلف وجوه البر والصدقات. ١ ..."سم والزیتوالسم

كمـا أن كـل  ،ونستشف مما ذكره أبـو الفضـل أن الـوزن فـي مقابـل الـذهب اقتصـر فقـط علـى یـوم المـیالد الشمسـي

التـي ) ١اللوحـة(الوزنة واضحة إلى حد مـا فـي وتبدو تفاصیل هذه  ،نوع كان یوزن وحده ثم یرفع ویوضع النوع اآلخر

حیــث یبــدو فیهــا أكبــر جالًســا فــي كفــة  ،م١٥٧٧/هـــ٩٨٥وزن اإلمبراطــور أكبــر فــي عیــد مــیالده الشمســي عــام تمثــل 

مــع مراعــاة أن هــذه  ،المیـزان بینمــا یــتم وضــع الصــرر التـي تحتــوي علــى النقــود الذهبیــة أو الفضــیة فـي الكفــة األخــرى

  .ا تفاصیل أخرى عن باقي المواد التي كان یتم وزن اإلمبراطور في مقابلهاالتصویرة ال تعطین

جهانگیر نامه أنه قام بوزن نفسـه  قد سار على درب أكبر في هذا األمر إذ یفهم مما جاء في ویبدو أن جهانگیر

أواخــر أغســطس  والثانیـة للتقــویم الشمســي فــي ،مـرتین األولــى للتــأریخ القمــري فــي السـابع عشــر مــن شــهر ربیــع األول

فــي شــوال  تأقیمــ لوزنــةأول قنصــل إنجلیــزي فــي الهنــد بوصــف كامــل  دنا الســیر تومــاس رووقــد أمــ. ٣وأوائــل ســبتمبر

عندئـذ خـرج اإلمبراطـور جهـانگیر وجلـس داخـل كفـة المیـزان علـى … " مـا نصـهذكر  إذم ١٦١٧سبتمبر / هـ ١٠٢٧

وقـد فهمـت أن وزنـه یسـاوي تسـعة  …ب كـي تعـادل وزنـهركبتیه مثل المرأة ووضع في الكفة األخرى كمیات من الـذه

ویمكننـا أن نستشـف أیًضـا مـن التصـاویر موضـوع الدراسـة  .٤..." آالف روبیة الذي یقابـل ألـف جنیـه اسـترلیني تقریبـاً 

أن المصــور فــي عهــد جهــانگیر كــان یهــتم بتصــویر األنــواع القیمــة غالیــة الــثمن التــي كــان یــتم وزن اإلمبراطــور أو 

ــده خــورام گجهــانالتــي تمثــل ) ٢اللوحــة(ي مقابلهــا مــن ذلــك مــا نشــاهده فــي األمیــر فــ إذ قــام  ،)شــاهجهان(یر یــزن ول

وضـع علـى إحـدى عشـرة منهـا منسـوجات حریریـة متنوعـة  ،برسم خمسـة عشـر صـینیة ذهبیـة اللـون "منوهر"المصور 

ووضـع علــى الرابعــة عشــر  ،یمــةوضــع علــى الثانیـة عشــرة والثالثــة عشـر مجموعــة مــن الحلـي واألحجــار الكر  ،األلـوان

أمــا الصــینیة الخامســة عشــر واألخیــرة فقــد رص  ،مجموعــة مــن أوانــي العطــور الذهبیــة المرصــعة باألحجــار الكریمــة

  .علیها بانتظام عدد من الخناجر الذهبیة متنوعة األشكال والمرصعة باألحجار الكریمة

أول یــوم "... ألمـر إذ تــذكر المصــادر أنـه فــيومـن المعــروف أن شـاهجهان كــان قــد اسـتن ســنة جدیــدة  فـي هــذا ا

قــام بــوزن نفســه فــي  ،م ١٦٢٨نــوفمبر  ٢٧/هـــ١٠٣٨ربیــع أول ٢٩مــیالد قمــري لشــاهجهان بعــد تولیــه الحكــم كــان فــي

                                                
1 Akbarnama, Vol. 3, 580 – 581; Calabria., Mughal Munificence, 33-34. 

2 Beach, and Koch ., King  of The World: the Padshahnama, 39.  

٣ Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, xiv. 

4 Beach, and Koch ., King  of The World: the Padshahnama, 39.  
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هــذا فــي الوقــت الــذي كــان كــل مــن أكبــر وجهــانگیر یقومــان بــوزن أنفســهما بالــذهب فــي  ،مقابــل الــذهب ومــواد أخــرى

أن شاهجهان قام بوزن نفسه في مقابل الذهب في كال الیـومین الشمسـي والقمـري كرغبـة  ویبدو ،المیالد الشمسي فقط

  . ١منه في إظهار مدى قوته ورخاء الدولة في عهده

شاهدًا على أحد احتفاالت الـوزن لإلمبراطـور شـاهجهان ووصـف لنـا مـا كـان  الراهب أوجوستنیان مانریكوقد كان 

اإلمبراطور یجلس في كفـة بینمـا یقـوم الموظفـون المسـئولون بمـلء الكفـة األخـرى كان "... یتم من وزنه من مواد قائًال 

وعنـد انتهـاء هـذه الوزنـة كـان یـتم رفـع  ،حتى یتم التوازن بین الكفتـین ،عبارة عن عمالت بالروبیة ،بأكیاس من الفضة

وبعــد ذلــك یقومــون  ،كریمــةوبعــد ذلــك تــتم الوزنــة الثانیــة فــي مقابــل أكیــاس أخــرى ملیئــة بالــذهب واألحجــار ال ،الفضــة

كما كان یوزن كـذلك فـي مقابـل  ،المالبس القطنیة التي طرزت بخیوط من الذهب أو الفضة: بالوزنة الثالثة في مقابل

امـا الوزنـة الرابعـة واألخیـرة فقـد كانـت فـي مقابـل األطعمـة  كالكعـك المخبـوز مـن  ،التوابل الثمینة والمخدرات المختلفـة

  . ٢ر والسمن و وكافة المالبس القطنیة الشائعةوالدقیق والسك ،القمح

اتبـــاع  وزن اإلمبراطـــور شـــاهجهان فــي یـــوم مـــیالده القمــري الثـــاني واألربعـــون التــي تمثـــل) ٣اللوحـــة(وتعكــس لنـــا 

فقد اقتصر على رسم الصرر الملونـة التـي تحتـوي ) ١اللوحة(نفس األسلوب الذي سبق مشاهدته في Bhola المصور

الـذي اقتصـرت علـى ) ٢اللوحـة(وهو في ذلك یتفق مع المصور منـوهر كمـا یتضـح فـي  ،والفضیة على النقود الذهبیة

وربما منعه تركیزه على حشد الحضور المشاهدین لهذا الحـدث هـو إظهـار مـدى  ،تصویر األوزان غالیة الثمن والقیمة

   .التي خلت من هذا الحشد) ٢اللوحة(تنوع هذه المواد كما جاء في 

إذ  ،اسـتخدم نفـس المـواد فـي وزن نفسـه) عـالمگیر( المصادر التاریخیة أن اإلمبراطور أورانگزیب ویفهم كذلك من

مــآثر عــالمكیري إلــى االحتفــاالت اإلمبراطوریــة فــي الــذكري التاســعة واألربعــین "أشــار ســاقي مســتعد خــان فــي كتابــه 

وهـي المناسـبة  "...حیـث ذكـر) م١٦٦٥أبریـل  ٢٣/هــ١٠٧٥شـوال  ١٧( التـي كانـت فـي) عالمگیر(لمیالد أورانگزیب

ـــ ،التـــي اعتـــاد أبـــاطرة المغـــول فیهـــا وزن أنفســـهم بمیـــزان كبیـــر  احیـــث یوضـــع مقابـــل اإلمبراطـــور مـــا یعـــادل وزنـــه ذهًب

فقـد قـام المصـور  وزن إمبراط�ور دلھ�ي ف�ي ی�وم م�یالده التي تمثـل) ٦اللوحة(  ویمكننا مشاهدة ذلك في. ٣..."وفضة

وهــو یــوزن فــي مقابــل أثقــال دائریــة الشــكل ال نســتطیع تحدیــدها والتأكــد مــن ) المگیرعــ( برســم اإلمبراطــور أورانگزیــب

  .طبیعتها

في سبیل إعادة الدین اإلسالمي إلـى أصـوله وتخلیصـه ممـا علـق بـه مـن شـوائب ) عالمگیر( ویبدو أن أورانگزیب

والجـواهر بحجـة التصـدق بهـا  أنـه أوقـف وزن الحكـام بالـذهب"... منذ عهد أكبر قام باتخاذ عدد من اإلجراءات منها 

أشار ساقي مستعد خان إلى ذلك فذكر أن هذا اإلمبراطور استمر فـي الـوزن منـذ أوائـل سـنوات فقد . ٤..."على الفقراء

                                                
1 Michael and Dina., A Teardrop on the Cheek of Time, Chapter7.  

2 Beach,  and Koch., King  of The World: the Padshahnama, 40; Michael and Dina., A Teardrop on the 
Cheek of Time, Chapter7.  

 3 Saqi Mustad Khan, Massir-I- Alamgigi, A History of the Emperor Aurangzib(1658-1707A.D,) translated 
into English and annotated by Sir Jadunath Sarkar, (Lahore: 1981), 32. 

وال��ذي اس��تقبلھ أورانگزی��ب واجتم��ع ب��ھ لمزی��د م��ن  ،أس ھ��ذه البعث��ة الش��یخ س��ید یح��ي ال��ذي عین��ھ ش��ریف مك��ة زی��د ب��ن محس��نك��ان ی��ر

  .٤٦٠ ،"البعثات الدبلوماسیة إلى بالط المغول المسلمین في الھند" ،أحمد الجوارنة :التفاصیل انظر

  .١٣٩ ،"مالفكر الھندي من الھندوكیة إلى اإلسال" ،عبد العزیز محمد الزكي ٤
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ثـم توقـف عـن  ،م١٦٦٨أكتـوبر  ٢١/هــ١٠٧٩جمـادي األول ١٤حكمه وحتى عامـه الشـمس الواحـد واألربعـین الموافـق

  .١وبدأ في القضاء على التقالید غیر اإلسالمیة ذلك تمامًا بعد أن مال إلى التشدد

) ٥-٤لوحـة(بإلغاء عملیة الوزن إال أنه قـد وصـلنا تصـویرة ) عالمگیر( وعلى الرغم مما ورد بشأن قیام أورانگزیب

یمــثالن وزن اإلمبراطــور أبــي المظفــر جــالل الــدین محمــد شــاه عــالم الثــاني بــن ) ٧اللوحــة( ورســم ألحــد المستشــرقین

یبـدو  ،م١٨٠٦نـوفمبر -١٧٦٠أكتـوبر/هــ١٢٢١رمضـان -١١٧٤ثاني الذي حكـم فـي الفتـرة مـن ربیـع أول عالمگیر ال

فیهما اإلمبراطور جالسًا في كفة المیـزان بینمـا یوضـع فـي الكفـة األخـرى أثقـال معدنیـة لعلهـا تمثـل سـبائك مـن الـذهب 

  ).٤اللوحة(ى یمین ویسار ویمكننا مشاهدة األصناف والمواد التي یتم وزنها وقد وزعت عل ،أو الفضة

  :المشرفون على عملیة الوزن - ٦

یفهــم مــن بعــض اإلشــارات المتنــاثرة فــي المصــادر التاریخیــة أن الــوزن كــان یشــرف علیــه مجموعــة مــن المشــرفین 

وأن اإلمبراطـور كـان یحـرص علـى أن یكـون هـؤالء الرجـال مـن خاصـته . والموظفین المختصین بالتخطیط لـه وٕادارتـه

فقـد أشـار جهـانگیر نفسـه إلـى أن زوجتـه اإلمبراطـورة نورجهـان كانـت تشـارك فـي ترتیبـات كـل وزنـة  ،وممن یثـق فـیهم

كما أنها طلبـت مـن وكالئهـا أن یتولـوا المسـئولیة فـي اإلشـراف علـى هـذه  ،شمسیة وقمریة منذ تزوجته ودخلت القصر

م حیـث كـان ال یـزال ١٦٢١تمبر سـب/ هــ١٠٣٠ذي القعـدة المراسم التـي نظمـت لوزنـه فـي عامـه الشمسـي السـتین فـي 

  . ٢یتعافي من مرض خطیر ألم به

 ،وكان في مقدمة هؤالء المشرفون عدد من الشیوخ ورجـال الـدین الـذین كـان یعهـد إلـیهم باختبـار المیـزان وسلسـلته

 هــذا كمــا كــانوا یقومــون كــذلك أثنــاء عملیــة الــوزن بالــدعاء والصــالة  لكــي یتقبــل اهللا ،ربمــا للتأكــد مــن جودتــه ومتانتــه

/ هــــ١٠١٤ربیـــع اآلخـــر  ١٧فـــي یـــوم األربعـــاء"...جهـــانگیر مـــن أنـــهیؤكـــد ذلـــك مـــا ذكـــره  ،العمـــل مـــن اإلمبراطـــور

إذ نصـــب  ،احتفـــال الوزنــه الشمســـیة لمــیالدي الثـــامن والثالثــین بـــدأ مــع كـــل التفاصــیل المعتـــادة)... ١٦٠٥ســبتمبر٢

وفـي السـاعة المحـددة جلسـت فـي Maryam-Makani المیزان وتم االستعداد في منزل صاحبة الجاللة مریم مكـاني 

ثـــم وزنـــت فـــي مقابـــل  قـــاموا بالصـــالة أوًال وقـــد تـــم اختبـــار سلســـلتي المیـــزان بواســـطة أحـــد الشـــیوخ الـــذین كفـــة المیـــزان 

إذ یقوم شـیخان مسـنان ذوي لحیـة بیضـاء باإلمسـاك بكفـة ) ١اللوحة(ویمكننا مشاهدة هؤالء الشیوخ في  .٣...."الذهب

) ٣اللوحـة(كما نشاهد الشیوخ أیًضا فـي  ،رفیها إلحداث التوازن ولمنع وقوع اإلمبراطور أكبر أثناء الوزنالمیزان من ط

  . وهم یقومون بالدعاء أثناء وزن اإلمبراطور شاهجهان

ویمكننا أن نستخلص كذلك مما أورده أبو الفضل أنه كان مخصًصا لإلشراف علـى عملیـة الـوزن أمـین للصـندوق 

هنــاك أمــین للصــندوق وحاســب منفصــل خصصــا لهــذا الغــرض بحیــث یــتم احتســاب "...أنــه كــان  ومحاســب إذ یــذكر

الـــذي شـــاهد إحـــدى  الراهـــب أوجوســـتنیان مانریـــكویؤكـــد ذلـــك أیًضـــا مـــا ذكـــره . ٤..."األمــوال وتوزیعهـــا بمنتهـــي الدقـــة

سـمیون بحســاب القیمــة فــي النهایــة یقـوم الموظفــون الر "...عملیـات الــوزن التـي تمــت فـي عهــد شــاه جهـان إذ یــذكر أنـه

هـذا . ٥...ثـم یفـرق المـال كصـدقة علـى الفقـراء مـع المـواد التـي تـم وزنهـا فـي المـرة األخیـرة ،المالیة ألول ثالث وزنـات

لعملیـة  یر الخاصـة بـالوزن وهـو یقـف مراقًبـا ومتابًعـاویمكنا مشاهدة أمـین الصـندوق أو المشـرف فـي عـدد مـن التصـاو 

كما یمكن كذلك مالحظة الحاسب في العدید مـن التصـاویر وهـو یمسـك فـي یـده بقلـم  ،)٢-١اللوحتان(الوزن كما في 

                                                
1 Saqi, Maāsir-i-Ālamgiri, 48; Calabria., Mughal Munificence, 37. 

2 Jahangirnama, 368; Calabria., Mughal Munificence, 36. 

٣ Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 62. 

4 Ain-i Akbari, 277; Calabria., Mughal Munificence,.50. 

5 Michael and Dina., A Teardrop on the Cheek of Time, Chapter7.  
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أو مصـوًرا بــالقرب مـن المیــزان ) ٢اللوحــة(وورقـة كإشـارة لقیامــه بتسـجیل وحســاب كـل مــا یوضـع فــي المیـزان كمــا فـي 

العملیـة المرهقـة  ویبدو أنه كان یتطلب للقیام بهـذه). ٨-٧-٦-١اللوحات(لیشرف على ما یتم وضعه مباشرة كما في 

العدید من الغلمان الذین كان یعهد إلـیهم بحمـل الصـواني بمـا تحویـه مـن أثقـال ونقلهـا مـن موضـعها إلـى كفـة المیـزان 

  ).٧-٦-٥-٢-١اللوحات (ویمكننا مشاهدتهم في أغلب تصاویر موضوع الدراسة كما في  ،لیتم وضعها فیها

بـــدلیل مـــا ذكـــره  ،كافــأة القـــائمین علـــى مراســـم الــوزن بســـخاءویفهــم مـــن المصـــادر التاریخیـــة علــى أنـــه كـــان یـــتم م

م إذ ١٦٢١سـبتمبر ٢/هــ١٠٣٠شـوال  ٢٥یـوم االثنـین   جهانگیر فـي الوزنـة التـي قـام بهـا بعـد شـفائه مـن مرضـه فـي

، الخلــعتــم مــنحهم مكافــآت مناســبة مثــل ...."قــام بمكافــأة كــل مــن شــارك فــي اإلشــراف وتنظــیم هــذه المراســم حیــث 

  . ١..."لمكانتها الفیلة، وصواني العمالت الذهبیة، كل وفقً و  األحجار الكریمة، والخیولب رصعةالموالسیوف 

 :المدعوون لحضور ومشاهدة الوزن - ٧

علــى حضـــور أركــان الدولــة واألعیـــان لمراســم الـــوزن بــدلیل مــا ذكـــره النــدوي عـــن وزن تؤكــد المصــادر التاریخیـــة 

كمـا أكـدت . ٢..."المناسـبة بهـذه االحتفـال یـتم حیـث المملكة وأعیان لةالدو  أركان بحضور"... اإلمبراطور أكبر أنه تم

وزن اإلمبراطــور أكبــر فــي عیــد مــیالده  التــي تمثــل) ١اللوحــة(بــدلیل مــا نشــاهده فــي  ،التصــاویر موضــوع الدراســة هــذا

ووزیـره أبـي  ،الثالثـة جهـانگیر ومـراد ودانیـالإذ نشاهد فیهـا كـل مـن أبنـاء اإلمبراطـور  ،م١٥٧٧/هـ٩٨٥الشمسي عام 

یر یــزن ولــده گجهــان التــي تمثــل) ٢اللوحــة(ویتضــح ذلــك أیضــًا فــي . الفضــل وعــدد آخــر مــن الحاشــیة ورجــال الــبالط

ویبــدو الحشــد أكبــر فــي  ،إذ یظهــر فیهــا الــوزیر خــان خانــان مــع عــدد مــن رجــال الدولــة والحاشــیة ،)شــاهجهان(خــورام 

حیـث یحـیط بــاإلمبراطور  ،نیمـیالده القمـري الثـاني واألربعــ وزن اإلمبراطــور شـاهجهان فـي یــوم التـي تمثـل) ٣اللوحـة(

وقـد التـف حـولهم بـاقي رجـال الـبالط  ،وابـن أخیـه وصـهره جعغـر خـان ،أبنائه األربعة ووزیره والد زوجتـه عسـاف خـان

بیــد أننــا ال نســتطیع تمییــز أي مــن  ،األمــر الــذي نفتقــده فــي رســوم المستشــرقین رغــم حرصــهم علــى رســمه. والنــبالء

  ).٨-٧-٦اللوحات(كما یالحظ في . ضور لعدم اهتمام هؤالء المستشرقین بدقة رسم سحن ووجوه الحضورالح

ویبـدو أنــه منــذ عهـد جهــانگیر كــان یـدعى لهــذه االحتفالیــة عــدد مـن األجانــب مــن سـفراء الــدول األجنبیــة أو كبــار 

مــن ذلــك مــا أورده  ،باعــاتهم عــن الــوزنعلــى معرفــة انط أیًضــا كــان حریًصــا ویبــدو أنــه ،التجــار أو الرحالــة والمبشــرین

بعــد "...أحــد رحالــة أســیا الوســطى الــذي شــاهد وزنــة قمریــة لإلمبراطــور جهــانگیر وذكــر أنــه  ٣"Mutribi"المطربــي 

؟ )فــي أســیا الوســطى(إحضــار كمیــات الــذهب الكبیــرة ســألني اإلمبراطــور هــل ســبق لــي أن رأیــت مثــل هــذا فــي تــوران 

  .٤..."مرة الوكان المطربي یرد علیه في كل 

                                                
1 Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 368-369. 

 .١٩٧ ،إمبراطوریة المغول في الھند ،؛ إنعام الجنابي٣١٢-٣١١ ،الھند في العھد اإلسالمي ،الندوي ٢

م ف��ي عھ��د جھ��انگیر وذكرھ��ا ف���ي ١٧/ ھ��ـ١١راطوری��ة المغولی���ة خ��الل الق��رن ھ��و المطرب��ي الس��مرقندي م��ن وس��ط آس��یا زار اإلمب ٣
  : لمزید من التفاصیل انظر" بي السمرقنديرخطرات المط"كتابھ الذي صنف بالفارسیة وسماه محققھ عبد الغني المرزوي 

Abdul-Ghani Mirzoev, (ed.), Khatirat-i Mutribi Samarqandi (Karachi: 1977).  

4 Foltz,(R)., "Two Seventeenth-Century Central Asian Travellers to Mughal India", Journal of the Royal 
Asiatic Society, Third Series, Vol. 6, No. 3 (Nov., 1996): 372. 
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وزن  التــي تمثــل) ٣اللوحــة(ویـرجح أن هــذا التقلیــد اســتمر حتــى عهـد اإلمبراطــور شــاهجهان بــدلیل مــا نشـاهده فــي 

الـذي جـاء موافقـًا لیـوم اسـتالم العمـل للسـفیر اإلیرانـي  ،نیاإلمبراطور شاهجهان في یـوم مـیالده القمـري الثـاني واألربعـ

  .١یرة المذكورة مرتدیًا جامة برتقالیة اللونمحمد علي بك الذي یشاهد على یمین التصو 

كـان یرحـب دائًمـا بحضـور ) عـالمگیر( ولدینا أیًضا العدید من اإلشـارات التاریخیـة التـي تؤكـد علـى أن أورانگزیـب

مــآثر عــالمكیري إلــى االحتفــاالت اإلمبراطوریــة فــي الــذكري "هــؤالء األجانــب فقــد ذكــر ســاقي مســتعد خــان فــي كتابــه 

م إذ كــان یــتم ١٦٦٥أبریــل  ٢٣/هـــ١٠٧٥شــوال  ١٧التــي تمــت فــي ) عــالمگیر( بعــین لمــیالد أورانگزیــبالتاسـعة واألر 

وقـد نـال مبعـوث  ،الحاضرین من رجـاالت الـبالط والقـادة السیاسـیین والبعثـات الدبلوماسـیة"... توزیع ما تم وزنه على 

  .٢شریف مكة حظه من تلك األموال 

تصــل إلــى الهنــد خصیصــًا لتقــدیم التهنئــة إلــى اإلمبراطــور فــي هــذا  ومــن المعــروف أن بعــض تلــك الوفــود كانــت

حضــر هــذا االحتفــال البعثــة الیمنیــة التــي "... مــن ذلــك مــا ورد فــي ســیرة اإلمبراطــور أورانگزیــب مــن أنــه قــد  ،الیــوم

الت الدولـة بمناسـبة احتفـا) عـالمگیر( في هذا العام خصیصًا لتهنئة اإلمبراطور أورانگزیـب ٣أرسلها المتوكل إسماعیل

  .  ٤...بالذكري التاسعة واألربعین لمیالده

التـي تمثـل مراسـم وزن ) ٥ة اللوحـة(ورغم أن ظهور النساء في هذه المجموعـة الخاصـة بـالوزن اقتصـر فقـط علـى 

بعـــض اإلشـــارات  وهـــو مـــا یـــدعم ،إذ ظهـــر عـــدد مـــن النســـوة وهـــن تقـــدمن الهـــدایا لإلمبراطـــور ،اإلمبراطـــور المغـــولي

بیــد أن القواعــد الصـــارمة التــي كانــت تمیــل إلــى عــزل نســاء الــبالط حتـــى ال  ،تــي تؤكــد علــى حضــورهنالتاریخیــة ال

وال یجــب أن ننســى هنــا مــا  ،األمــر الــذي ترتـب علیــه مــنعهن مــن االشــتراك أو خدمـة الفقــراء ،تشـاهدهن أعــین العامــة

تقـام عـادة فـي محـل إقامـة أمـه مـریم سبق أن أشرنا إلیه سابًقا من أن جهـانگیر نفسـه قـد ذكـر أن هـذه المراسـم كانـت 

  . ٥زماني

ونسـتنتج مــن رســوم المستشــرقین كــذلك أن العامــة كــانوا یحضــرون هــذا االحتفــال المــرتبط بــالوزن كمــا یالحــظ مــن 

ویؤكـد  .م بالجوسـق اإلمبراطـوري١٧٨٢/هــ١١٩٦وزن اإلمبراطور المغولي في یوم مـیالده عـام التي تمثل) ٥اللوحة (

                                                
1 https://www.rct.uk/collection/1005025-n/the-weighing-of-shah-jahan-on-his-42nd-lunar-
birthday-23-october-1632 (Accessed 6/6/2019). 

2 Saqi., Massir-I- Alamgigi, 32; 

ال��ذي اس��تقبلھ أورانگزی��ب واجتم��ع ب��ھ لمزی��د م��ن و ،ك��ان ی��رأس ھ��ذه البعث��ة الش��یخ س��ید یح��ي ال��ذي عین��ھ ش��ریف مك��ة زی��د ب��ن محس��ن

  .٤٦٠ ،"البعثات الدبلوماسیة إلى بالط المغول" ،أحمد الجوارنة :التفاصیل انظر

لمزی���د م��ن التفاص���یل . ع��رف عن��ھ الش���جاعة والس��خاء والك��رم ،م١٧٢٧-١٧١٦ھ��و إم��ام الدول���ة الزیدی��ة ف��ي ال���یمن ف��ي الفت��رة م���ن  ٣

: بی���روت( ،م���ن المتوك���ل إس���ماعیل إل���ى المتوك���ل یح���ي) م١٩١٨-١٥١٦/ھ���ـ١٣٣٦-٩٢٢(ص���ر ت���اریخ ال���یمن الح���دیث والمعا: انظ���ر

  ).١٩٩٧ ،دار الفكر المعاصر

4 Saqi ., Massir-I- Alamgigi, 32; 

  .٤٧٢ ،"البعثات الدبلوماسیة إلى بالط المغول" ،أحمد الجوارنة

5Tūzuk-i-Jahāngīrī, Vol.1, 77–78; Calabria, Mughal Munificence, 36. 
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ن تـافرنییر مـن أن اإلمبراطـور قـام بنثـر المـال وأشـیاء ثمینـة أخـرى تسـاوي وزنـه علـى المتفـرجین ذلـك أیًضـا مـا ورد عـ

  . ١من شعبه

  :مظاهر االحتفال بالوزن - ٨

ــــــة المختلفــــــة وكتــــــب الرحالــــــة والمستشــــــرقین بمعلومــــــات متعــــــددة عــــــن االحتفــــــاالت  أمــــــدتنا المصــــــادر التاریخی

ــــا حیــــــث اهتمــــــ ،التـــــي كانــــــت تصــــــاحب وزن األبــــــاطرة واألمــــــراء وا بــــــذكر مــــــدى الثــــــراء والعظمــــــة التــــــي بــــــدا علیهــ

وكـــذلك أصــــوات  ،وكـــم المجـــوهرات الثمینـــة التـــي كانـــت توضـــع فـــي المیـــزان ،الجوســـق الـــذي كـــان یـــتم فیـــه الـــوزن

كمـــــا أشـــــار الـــــبعض إلـــــى أن  ٢".الفرحــــة الغـــــامرة التـــــي ترتفـــــع عنـــــدما یجلـــــس اإلمبراطـــــور فـــــي المیـــــزان لیـــــتم وزنـــــه

عــــــض األوقــــــات خمســــــة أیــــــام تشــــــمل احتفــــــاالت خارجیــــــة؛ مثــــــل عــــــروض هــــــذا االحتفــــــال كــــــان یســــــتغرق فــــــي ب

ــــك الراهــــبمــــن ذلــــك مــــا ذكــــره . ٣األلعــــاب الناریــــة ومعــــارك الفیلــــة ــــي اللیلــــة الســــابقة "أنــــه  مــــن سیباســــتیان مانری ف

ــــى المهرجــــان ــــل.. عل ــــة التــــي أضــــاءت بأشــــعتها اللی ــــإطالق األلعــــاب الناری ــــدأت االحتفــــاالت ب كمــــا أشــــار . ٤" ...ب

ــــو الفضــــل أی ــــات بمــــا فیهــــا الفیلــــة وذلــــك فــــي معــــرض حدیثــــه عمــــا أب ــــى حریــــة الحركــــة للعدیــــد مــــن الحیوان ًضــــا إل

ــــوزن فــــي عهــــد اإلمبراطــــور أكبــــر فقــــال أن ــــتم فــــي أثنــــاء ال فــــي هــــذه االحتفــــاالت كمــــا هــــي العــــادة فــــإن "... كــــان ی

ـــــة . ٥..."الحیوانـــــات تكـــــون علـــــى ســـــجیتها المشـــــار ومـــــع أن تصـــــاویر الدراســـــة تخلـــــو مـــــن ظهـــــور األلعـــــاب الناری

ــــي  ــــا نالحــــظ رســــوم الفیلــــة علــــى اســــتحیاء ف ــــل مراســــم وزن اإلمبراطــــور) ٤ة اللوحــــ(إلیهــــا إال أنن وأیًضــــا  ،التــــي تمث

  .وزن إمبراطور دلھي في یوم میالده التي تمثل) ٦ة اللوح(خارج قاعة االحتفال في 

المحفــوظ  ،م١٦٣٥/هــ١٠٤٥وصـلنا كـذلك تصـویرة مــن مخطـوط بادشـاهنامة المـؤرخ فـي سـنة وجـدیر بالـذكر أنـه 

وهـذه  ،٦نیفي المكتبة الملكیة بقلعة وندسور تمثل االحتفال بوزن اإلمبراطور شاهجهان في عید میالده الثـاني واألربعـ

وزن اإلمبراطـور شـاهجهان فـي یـوم مـیالده القمـري الثـاني  التـي تمثـل )٣للوحـة (وهذه التصویرة تعد في الواقع مكملة 

الفـــرق الموســـیقیة ذات اآلالت  عـــن طریـــق تصـــویر عـــدد مـــنمظـــاهر االحتفـــال شـــاهد فیهـــا ویمكننـــا أن ن نیواألربعـــ

حركــات إیقاعیــة متنوعــة باألیــدي فــي أبهــي زینــة وهــن تقمــن بالراقصــات مجموعــة مــن وقــد تحلــق أمــامهم  المتنوعــة

   .التي تمثل مراسم وزن اإلمبراطور) ٤ة اللوح(وقد ظهرت هذه الفرق الموسیقیة بجالء في  ،٧واألرجل

حســن الطــالع أیًضــا أن اإلمبراطــور جهــانگیر أورد لنــا نًصــا مهًمــا یصــف لنــا فیــه طرًفــا مــن الترتیبــات التــي ومــن  

كانت تتم احتفاًال بهذه المناسبة وقیامـه بتفـویض زوجتـه نورجهـان باإلشـراف علـى تنظـیم كـل مـا یتعلـق بهـذا الحفـل إذ 

                                                

دار : بی���روت(ترجم���ة وتحقی���ق ص���الح ص���ابر زغل���ول  ،دف���اع واعت���ذار لمحم���د ص���لى هللا علی���ھ وس���لم والق���رآن ،ج���ون دیفنب���ورت ١

  .١٧٦ ،)٢٠١٢ ،الكتب العلمیة

2 Duindam, "Dynasties: A Global History of Power", 266. 

3 Michael and Dina., A Teardrop on the Cheek of Time, Chapter 7; 

  .٤٧٨ ،"البعثات الدبلوماسیة إلى بالط المغول" ،مد الجوارنةأح

4 Beach, and Koch., King  of The World: the Padshahnama, 40. 

5 Duindam, "Dynasties: A Global History of Power", 266. 

  :لمزید من التفاصیل انظر  B 70 رقمھا بالمخطوط ٦

Beach, and Koch ., King  of The World: the Padshahnama, pl.13.  

7 Beach, and Koch ., King  of The World: the Padshahnama, 40. 



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٣٠ 
 

، أقــیم حفــل وزن )١٦٢١سـبتمبر  ٢(هـــ ١٠٣٠شـوال الخــامس والعشـرین مــن  یــوم االثنـین الموافــقفـي " ... یـذكر أنــه

ذلـك معانـاة فـي خالل العـام الماضـي وقضـیت  اخطیرً  امرضً قد مرضت  كنت وقد. الطاقة الشمسیة تحت رعایة جیدة

مـن طلبـت وقـد  ،ووعـد العـام الجدیـد بالتعـافي ،بشـكل وبصـحة جیـدةانتهـى هذا العـام ألن كنت ممتًنا  لذا فقد ،وعذاب

ـــا احتفــاًال رائًعـــا أذهــل كـــل مــن رآهو  ،أن یتــولى وكالءهـــا مســؤولیة الحفـــل هــان بیجـــامجنور  قامـــت وقـــد . لقــد رتبـــت حًق

 من دواعـي سـروري قد كان، و تزوجتهامنذ أن  لقمرل وأللشمس سواء كل وزن لحفلة نورجهان بیجام بترتیبات مناسبة 

الخـدم الـذین وكـذلك تـوفیر  .ة وترتیـب المأدبـةتـزیین القاعـفـي خاصة  ترًفاجعلت هذا االحتفال أكثر وقد بذلك،  قیامها

لـوالء والتضـحیة بـالنفس ل كنموذج ،حولي مثل الفراشات ونیرفرف واكانو ....ممن حضروارضاء النخبة إلخدمة القدموا 

  . ١...".أثناء مرضي

الط وبصفة عامـة فـإن التصـاویر المغولیـة ورسـوم المستشـرقین التـي سـجلت هـذا االحتفـال ركـزت علـى مشـاهد الـب

التــي تمثــل ) ٤ة اللوحــ(فقــط ولــم تكشــف إال تصــویرة واحــدة فقــط عمــا كــان یــدور مــن الحاضــرین خــارج الــبالط وهــي 

أمـــا بـــاقي التصـــاویر  ،الصـــدقات علـــى الفقـــراء والمحتـــاجین مراســـم وزن اإلمبراطـــور حیـــث یشـــاهد فیهـــا عملیـــة توزیـــع

وذلـك رغـم  ،طـت بتنـاغم حـول اإلمبراطـور أو األمیـروالرسوم موضوع الدراسة فقد ركزت على الطبقـة الراقیـة التـي أحا

بیــد أن التصــاویر  ،إشــارة أبــو الفضــل التــي ذكــر فیهــا أن كافــة الطبقــات كانــت تشــارك بالحضــور فــي هــذا االحتفــال

والرسـوم التــي وصــلتنا ال تســاعد علــى التأكیــد علــى أن هــذا االحتفـال كــان یحضــره جمیــع الطبقــات بمــا فــیهم الطبقــات 

  . ٢ن هذه األخیرة كانت تكتفي بمشاهدة االحتفال من مسافة بعیدةأم أ ،الدنیا

  :مالبس وحلي من یتم وزنهم - ٩

كـان یجـب أن یـؤدى  Tulādānبالرجوع إلى تقالید الهندوس الخاصة بالوزن یتضح أنهم كانوا یعتقـدون أن طقـس 

راسـم وهـو یجلـس فــي كمـا أكـدت النصـوص الهندوسـیة علــى أن الملـك عنـدما یـؤدي هـذه الم. ٣فـي مالبـس خاصـة بـه

  .٤المیزان كان یجب علیه أن یرتدي مالبسه الرسمیة كاملة مع سیفه ودرعه وخوذته

ویمكننا أن نستشف أیًضا من المصادر التاریخیة والتصاویر موضوع الدراسة أن أباطرة المغول ساروا علـى هـذه  

وهـم  ،یة وعمـائمهم المزینـة باألحجـار الكریمـةإذ حرصوا على أن یتم وزنهم بكامـل مالبسـهم الرسـم ،التقالید الهندوسیة

عنــد وصــفه  الراهــب أوجوســتنیان مانریــكبــدلیل مــا ذكــره  ،یتمنطقــون بالخنــاجر الذهبیــة المرصــعة باألحجــار الكریمــة

وتقــدم لألمــام صــاحب العظمــة اإلمبراطوریــة وهــو یرتــدي معطًفــا أبــیض مغطــي "... إذ ذكــر  ،لإلمبراطــور شــاهجهان

والمـرء یعجـز عـن التعبیـر عـن اإلعجـاب سـواء عـن ألـوان  ،ر الكریمة الرائعة ذات األلوان المختلفـةبالعدید من األحجا

مـدى ) ٣-٢-١اللوحـات(وتعكس التصاویر المغولیة الهندیة موضوع الدراسـة . ٥..."هذه األحجار الجمیلة أو بحجمها

علــى  ،إلمبراطــور أو األمیــرمــدى مهــارة المصــورون فــي التعبیــر عــن مــدى العظمــة والبــذخ فــي تنــوع مالبــس وحلــي ا

  .   التي لم تحظ بالتعبیر عن هذا البذخ) ٨-٧-٦لوحات (العكس من رسوم المستشرقین

  

                                                

١ Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 368-369. 

2 Duindam, "Dynasties: A Global History of Power", 266. 

3 Schmiedchen., The Ceremony of Tulāpuruṣa, 153. 

4 Schmiedchen., The Ceremony of Tulāpuruṣa, 155. 

5 Michael and Dina., A Teardrop on the Cheek of Time, Chapter 7.  
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 :أشكال المیزان -١٠

األمـر الـذي ذكـره أبـو الفضـل إذ  ،جرت العادة منذ عهد أكبر على أن یـتم وزن اإلمبراطـور فـي میـزان مـن الـذهب

فـي میــزان ) أي اإلمبراطـور( أثنـاء الوزنـة الشمسـیة األولـى فـي عهــد أكبـر وزنـت الشـمس اإلمبراطوریـة: "... یقـول أنـه

وزن التــي تمثــل ) ١اللوحــة(ویمكننــا مشــاهدة هــذا المیــزان الــذهبي فــي . ١..."فــي مقابــل الــذهب ،مــن الــذهب المطــروق

یــزان علــق فــي ســقف الجوســق وهــو عبــارة عــن م م١٥٧٧/هـــ٩٨٥اإلمبراطــور أكبــر فــي عیــد مــیالده الشمســي عــام 

یتـدلي مـن كـل طـرف مـن طرفیهـا ثـالث  ،بواسطة خطاف یتدلى منه حلقتان ذهبیتان ثبت في إحداهما عارضة ذهبیة

وعلـــق فـــي هــذه السالســـل كفتــان إحـــداهما كبیــرة مربعـــة الشـــكل  ،سالســل مـــن الــذهب المجـــدول بحبــال حمـــراء اللــون

  ).١شكل( لشكل وخصصت لوضع األثقالخصصت لجلوس اإلمبراطور أما الصغرى فمستدیرة ا

ـــرة طویلـــة بعـــد  ویمكننـــا اســـتخالص أن هـــذا الشـــكل مـــن المـــوازین المعلقـــة اســـتمر اســـتخدامه لـــوزن األبـــاطرة لفت

وٕان اختلف في بعض تفاصیله من حیث وسیلة التعلیق التـي اسـتبدلت فیهـا الحلقـات المعدنیـة بقـائم  ،اإلمبراطور أكبر

وزن اإلمبراطــور المغــولي فــي الــدیوان الخــاص  التــي تمثــل) ٨ة اللوحــ(نشــاهد فــي  كمــا ،معــدني یتــدلي مــن الخطــاف

وقد یتغیر شكل كفتي المیزان إلى الشكل المستدیر بدًال من أن تكون إحـدى كفتیـه قائمـة الزاویـة ). ٢شكل( بقلعة أجرا

  ). ٣شكل( وزن إمبراطور دلھي في یوم میالده التي تمثل) ٦ة اللوح(كما یتضح في

نــا أن نستشــف مــن التصــاویر موضــوع الدراســة نموذًجـــا أخــر ظهــر فــي عهــد اإلمبراطــور جهــانگیر؛ وهـــو ویمكن

میـزان ضـخم صـنع مـن الـذهب یسـتند علـى أربعـة أرجـل اثنتـان فـي كـل وهـو عبـارة عـن  ،المیزان المتقاطع ذو األرجل

ل ذهبیـة مجدولـة بحبـال جانب یستند علـى هـذه األرجـل قـائم مسـتعرض یتـدلي مـن كـل طـرف مـن أطرافـه أربـع سالسـ

عدد مـن الرحالـة  وهذا النوع من الموازین أشار إلیه ،بینما رصعت كفتي المیزان بأحجار كریمة متنوعة ،بیضاء اللون

إذ ذكــروا أنــه Manucci ومانوتشــي  ، Manriqueومانریــك ،Terryوتیــري  ،Roeوالمستشــرقین مثــل تومــاس رو 

وسالسله الذهبیة مدعومة بخیـوط  ،تیه كانت مرصعة باألحجار الكریمةوأن حواف كف ،كان میزان متقاطع من الذهب

من ذلك أیًضا ما ذكره الراهب أوجوستنیان مانریك الذي كان شـاهدًا علـى أحـد احتفـاالت الـوزن لإلمبراطـور . ٢حریریة

تا مــن یتــدلي منهمــا كفتــي میــزان صــنع ،علقــت سلســلتین ســمیكتین مــن الــذهب بشــكل آمــن"... إذ یقــول و ،شــاهجهان

) ٢ة اللوحـ( ویمكننا مشاهدة هذا النـوع فـي ،..."٣وقد رصعت حوافهما المستدیرة بالعدید من األحجار الكریمة ،الذهب

وزن اإلمبراطـور شـاهجهان  التـي تمثـل) ٣ة اللوحـ(وفـي  ،)٤شـكل() شـاهجهان(یر یـزن ولـده خـورام گجهـانالتي تمثل 

  .نیفي یوم میالده القمري الثاني واألربع

كن أن نستخلص من التصاویر المتعلقة بموضوع الدراسة ظهور نموذج ثالث من الموازین المسـتخدمة فـي كما یم

الــذي یتكــون مـن قــائم ضــخم یرتكــز علـى األرض مباشــرة بواســطة ثالثــة  ،وهــو المیــزان ذو القـائم الواحــد ،هـذا الطقــس

ینتهــي كــل طــرف مــن طرفــاه  ،تعرضبینمــا علــق فــي أعلــى القــائم حلقــة كبیــرة یتــدلي منهــا قــائم مســ ،أرجــل صــغیرة

وجدیر بالذكر أن هذا النمـوذج ظهـر  ،بخطافین یتدلى من كل خطاف منهما ثالث سالسل طویلة تنتهي بكفة المیزان

وزن اإلمبراطـور المغـولي  التـي تمثـل) ٧ة اللوحـ(التـي تمثـل مراسـم وزن اإلمبراطـور المغـولي و) ٤ة اللوحـ(مرتان فـي 

                                                
1 Abu 'l-Fadzl, Akbarnama, vol.1,.29; Malecka(A).,"Solar Symbolism of the Mughal Thrones, A 
Preliminary Note", Arts asiatiques, (1999), 25. 

https://www.persee.fr/doc/arasi_0004-3958_1999_num_54_1_1430 (Accessed 9-7-2019) 

2 Shaifali (J.B)., "Glimpses of Mughal Social Life", 13. 

3 Michael and Dina., A Teardrop on the Cheek of Time, Chapter7.  
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ویمكننـا أن نستشـف مـن التصـاویر موضـوع  ،)٥شـكل ( م بالجوسـق اإلمبراطـوري١٧٨٢/هــ١١٩٦في یوم میالده عام

الدراسة كذلك أن سالسل هذا النموذج كانت تسمح لإلمبراطـور بـأن یقـف أثنـاء عملیـة الـوزن علـى خـالف النمـوذجین 

 ،وضـعیة الجلـوس السابقین حیث كانت سالسل كفتي المیزان بهما قصیرة مما جعل عملیة الوزن تتم واإلمبراطور فـي

وقد تدفعنا ندرة التصاویر التي تعكس هذا النموذج إلى القول بأن هذا النموذج ربما رسمه المستشرق من وحـي خیالـه 

 ولكـــن بالبحـــث والتنقیــــب تبـــین لنـــا أنــــه وصـــلنا ماكیـــت لالحتفــــال بـــوزن اإلمبراطـــور أورانگزیــــب ،ولـــیس مـــن الواقــــع

وقــد صــنع هــذا  ،)١١لوحــة(بمدینــة دریســدن بألمانیــا  Green Vault Museumمحفــوظ فــي متحــف ) عــالمگیر(

 ویشـــاهد فیـــه اإلمبراطـــور أورانگزیـــب ،١حجـــًرا كریًمــا ٥٩٥٤الماكیــت النـــادر مـــن الـــذهب والفضــة المرصـــعین بحـــوالي

شخصـًا مـن رجالـة وحاشـیته تـم طالؤهـم  ١٣٦بینمـا یحـیط بـه  ،جالًسـا علـى عـرش الطـاووس أسـفل مظلـة) عـالمگیر(

ویتقــدم الماكیــت نمــوذج لمیــزان مــن النــوع الثالــث وأمامــه صــینیتان ذهبیتــان مملؤتــان  ،المتعــددة األلــوان جمیًعــا بالمینــا

وهـي نفـس التفاصـیل التـي سـبق أن شـاهدناها فـي العدیـد مـن التصـاویر والرسـوم  ،)١٢ة لوحـ(بالنقود الذهبیة والفضیة

ون قد صنع اسـتنادًا علـى مشـاهدة حقیقیـة لالحتفـال مما یدفع إلى االعتقاد بأن هذا الماكیت ربما یك ،موضوع الدراسة

كما نخلص أیًضا من هذا الماكیت أن هـذا . أو نقًال عن تصویرة نفذها مصور شاهد أحد مراسم هذا االحتفال مباشرة

ة اللوحـ(ولـم یرسـم فـي ) عـالمگیر( النوع الثالث من المـوازین كـان یـتم الـوزن بـه فعـًال فـي عهـد اإلمبراطـور أورانگزیـب

  .من خیال الرسام األوروبي) ٥

 :توزیع الهبات والمناصب وما تم وزنه -١١

بــالرجوع إلــى التقالیــد الهندوســیة لمــا كــان یــتم بعــد عملیــة الــوزن نجــد أنهــا كانــت تقضــي بإعطــاء نصــف الــذهب 

تقالیـــد بالدائًمـــا أن أبـــاطرة المغــول لـــم یتقیـــدوا  بیـــد .٢للنســاك الهنـــدوس والنصـــف اآلخـــر یـــوزع علــى البراهمـــة والفقـــراء

أبـو الفضـل وزیـر  ذكـرهیؤكد ذلك ما  ،الناس ومقابل الوزن على كافةالعطایا والهبات  یعوز كان یتم تحیث  ،الهندوسیة

ویبـدو أن . ٣..."العطایا والهبات تقدم للناس مـن كافـة الفئـاتكانت في هذه االحتفاالت "... أنه  مناإلمبراطور أكبر 

الفقـراء والمحتـاجین كـانوا "یؤكـد ذلـك أیًضـا أبـو الفضـل مـن أن  ؛ء والمحتـاجینالهدف األساسي من التوزیع كـان الفقـرا

ویبـدو أن النسـاء . ٤"...علیهم حیث حصل البعید والقرب منهم على ما كان یتمناه توزعن عن هذه العطایا التي یراض

فـي یـوم الخمـیس األول "...  قام جهـانگیر إذیتم توزیع الهبات والعطایا علیهم كان الفئات التي  ضمنوالجواري كانوا 

تــم عقــد الوزنــة الذهبیــة الشمســیة فــي مقــر إقامــة جاللــة مــریم  حیــث )١٦٠٨ســبتمبر  ٢( هـــ١٠١٧مــن جمــادي الثــاني

ولـم یصـلنا مشـاهد توزیـع الصـدقات ومـا تـم وزنـه  ،٥ ..."توزیع الذهب على النسـاء ثـم وزع البـاقي علـى الفقـراءبزماني 

  .التي تمثل مراسم وزن اإلمبراطور المغولي )٥اللوحة( فيعلى الفقراء والمحتاجین إال 

                                                

-١١١٣وق��د اس��تغرق ص��ناعتھ ثم��ان س��نوات م��ابین ع��امي  ،وعائلت��ھ Johann Melchor Dinglingerص��نع ھ��ذا الماكی��ت ب��أمر  ١

ف�ي  Moritzburgتالر فضي وقد ذكر أن ھذا المبلغ یفوق ما أنفق على تشیید قلعة  ٤٨٥ألف و ٥٨وقد تكلف  ،م١٧٠٨-١٧٠١/ھـ١١٢٠

. حجًرا كریًم�ا ٣٩١بینما فقد حالیًا حوالي  ،لؤلؤة ١٦ ،یاقوتة ١٦٠ ،زمردة ١٦٤ ،ماسة ٥٢٢٣الكریمة ما بین ع أحجاره تتنو ،تلك الفترة

 : لمزید من التفاصیل انظر. لمزید من التفاصیل
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ویمكننا أن نفهم من نص تاریخي أورده جهانگیر أن التوزیع علـى الفقـراء لـم یكـن یقتصـر فقـط علـى مقابـل الـوزن 

أقــیم حفــل ) م١٦١٦ســبتمبر  ٥(هـــ ١٠٢٥شــعبان  ٢٢فــي ""...بـل تعــداه إلــى توزیــع الحیوانــات الحیــة حیــث ذكـر أنــه 

 ،شمسیة المعتاد حیـث كنـت أزن نفسـي اثنتـي عشـرة مـرة مقابـل عناصـر مختلفـة األول الـذهب والثـاني الفضـةالوزنة ال

وهلـم جـرا وأعطیـت للفقـراء عـن  ،الثالث الحریـر والرابـع مختلـف أنـواع العطـور مثـل العنبـر والمسـك والصـندل والصـبر

. ١ ..."وقـت والـدي رحمـه اهللا حتـى اآلنوقـد كـان هـذا هـو العـرف منـذ  ،كل یـوم عشـته خـروف وعنـزة ودجاجـة واحـدة

 .ونستخلص مما سبق أن توزیع الحیوانات الحیة كان تقلیًدا وضعه اإلمبراطور أكبر وعمل به ولد جهانگیر مـن بعـده

ـــي تمثـــل مراســـم وزن اإلمبراطـــور  )٥ة اللوحـــ(فـــي بـــدلیل مـــا نشـــاهده مـــن مشـــاهد اصـــطفاف الحیوانـــات والخیـــول  الت

  .المغولي

لك من النصوص التاریخیة أن القـائمین علـى توزیـع مقابـل الـوزن علـى الفقـراء كـان یقتصـر فقـط كما نستخلص كذ

على خاصة اإلمبراطور وأهل ثقته الذین یقومـون بتوزیعـه علـى الفقـراء؛ یؤكـد ذلـك مـا ذكـره اإلمبراطـور جهـانگیر مـن 

تین مـن الیـوم تـم عقـد االحتفـال وقـد عندما تـم عقـد الـوزن لبلـوغي سـن األربعـین سـنة قمریـة وبعـد مـرور سـاع"... أنه 

أالف روبیــة مقـدار مــا تـم وزنــي بـه مــن الـذهب إلــى عشـرة رجــال مـن أتبــاعي المخلصـین لتــوزیعهم علــى  ١٠أعطیـت 

  . ٢الفقراء

یـتم فـي هـذا الیـوم مكافـأة مـن قـدموا خـدمات جلیلـة لإلمبراطـور مثـل األطبـاء وغیـرهم؛ وقد جرت التقالید أیًضـا أن 

إذ ١٦٢١سـبتمبر١٠٣٠/٢شـوال  ٢٥یـوم  جهانگیر في الوزنة التـي تمـت بعـد شـفائه مـن مرضـه فـيمن ذلك ما ذكره 

ا علـى جـوائز مناسـبة مـن النقـد حصـلوا أیًضـفقـد  ...ني كمـا ینبغـيو لـم یخـدم على الرغم مـن أن األطبـاء"...یقول أنه 

  . ٣...."ملكيالوالبضائع في هذا االحتفال 

فـي "...یع العطایا والمناصب العلیـا علـى رجـال الدولـة؛ مـن ذلـك مـا ورد أنـه كما كان یتم في ذلك الیوم أیًضا توز 

بعیــد مـــیالده القمـــري الحـــادي ) عـــالمگیر( م احتفـــل أورانگزیـــب١٦٦٧مــایو ٩/ هــــ١٠٧٧ذو القعـــدة  ٢٥یــوم الثالثـــاء 

ل هــذه المناســبة وخــال ،علــى التقالیــد والعــادات المتبعــة لــدى الــبالط الملكــي ســین حیــث وزن نفســه بــالمیزان جرًیــاوالخم

وقـد وصـلنا نـص مهـم مـن عصـر اإلمبراطـور جهـانگیر  .٤..."االحتفالیة تم توزیع المناصب العلیا والمنح واألعطیـات

یفصــل لنــا نوعیــة بعــض هــذه العطایــا والمناصــب التــي كانــت تــوزع فــي أثنــاء هــذا الیــوم والتــي تنوعــت مــا بــین مــنح 

ذو القعـدة  ٢١فـي الموافـق "... لیا أو العفـو مـن السـجن إذ جـاء فیـه أنـه األموال واألردیة أو الترقي إلى المناصب الع

حیــث بــدأت السـنة الخامســة والخمســون مــن حیــاتي بخیــر،  الشمســیة ةوزنــال، أقــیم حفــل م١٦٢٣ســبتمبر ٢٥/هــ١٠٣٣

ى إلــألفـي روبیـة  وقـد أعطیــت .مسـتحقیهعلـى  مقابـل الــوزنالـذهب وأشـیاء أخـرى، وتــم توزیـع وزنـت نفسـي فـي مقابــل 

بخشــي مــن والیــة مقــیم حصــل كمــا  ،إلــى رتبــة أعلــىجــواهر خــان  ر جملــة وتمــت ترقیــة میــو  .نديهلشــیخ أحمــد ســر ا

علـى من السـجن بعـد أن ثبتـت براءتـه وحصـل سرفراز خان  وقد أطلقت سراح  Kitayat Khanغوجارات على لقب 

                                                

١  Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 197-198. 

٢  Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 78. 

٣  Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 368-369. 

, دار الخل���یج للطباع���ة والنش���ر: عم���ان(تاریخی���ة  دراس���ة, إمبراط���ور الھن���د الكبی���ر" أورانجزی���ب" ع���المكیر األول, أحم���د الجوارن���ة ٤
١٢٥-١٢٤)٢٠١٨.  
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ویبـدو أن اإلمبراطــور  .١..."عبیـديلت أردیـة یــوأعط ...ذهبـت إلـى منـزل ابنــي شـهریار بنـاًء علـى طلبـهو ... رضـائي 

  .٢كان یعوض ما ینفقه بالهدایا الفاخرة التي كان یتلقاها من كافة النبالء ورجال البالط في هذا الیوم

وٕالـى جانــب ذلــك فقـد جــرت العــادة علـى مــنح الهبــات والعطایـا أیًضــا لمــن حضـر احتفــال الــوزن مـن ســفراء الــدول 

وجریَا على عادة أباطرة المغول الرسمیة المتبعة فـي هـذه "...مع سفراء الیمن) گیرعالم( األجنبیة كما فعل أورانگزیب

  . ٤كما فعل نفس الشئ مع سفراء أشراف مكة والحبشة ،٣المناسبات فقد منح اإلمبراطور البعثة الیمنیة الخلع واألموال

الحـال علـى الشخصـیة التـي یـتم أما عن مقدار قیمة مقابل الوزن فتجدر اإلشـارة إلـى أن هـذا كـان یتوقـف بطبیعـة 

مـا ورد فــي وٕان كنـا نسـتطیع أن نفهـم وفًقـا ل ،وبحسـب اخـتالف وزن كــل مـنهم ،وزنهـا سـواء أكانـت إمبراطـور أو أمیـر

آالف روبیــة  ١٠و ،ألـف روبیــة یــتم توزیعهــا فــي الوزنــة الشمســیة ١٠٠جهـانگیر نامــه أنهــا كانــت تبلــغ وقتهــا حــوالي  

وهي مبالغ باهظة جدًا إذا ما قورنت بأجر الموظف الرسمي إبان تلك الفتـرة فـي مدینـة  ،كانت توزع في الوزنة القمریة

  .٥أجرا الذي كان یتراوح ما بین ثالثة أو أربعة روبیات في الشهر

ومـن األمــور الغریبــة التـي ارتبطــت بهــذا الیــوم أیًضـا هــو أنــه كــان یسـمح فــي هــذا الیــوم ألحـد األمــراء بــأن یشــرب 

بشـرب النبیـذ ألول )  شـاهجهان(إذ یذكر جهانگیر من أنه أذن في هذا الیوم لولده خـورام  ،ي حیاتهالخمر ألول مرة ف

 ،وزن ابنـــي خـــورام ،] م١٦١٦ینـــایر ٥[ هـــ١٠٢٤ذو الحجـــة  ١٥یـــوم الجمعــة الخـــامس والعشـــرین"... مــرة قـــائًال أنـــه 

فـي و  .شـرب النبیـذب ، لـم یـدنس نفسـه أبـداً ولدیـه أطفـال امتزوجً  وكان ،نته الرابعة والعشرینوهو في سالعام  حتى هذاو 

وزنـك، یـوم الیـوم هـو  :فقلـت لـه. ا ما یسـكروندائمً  أطفال وملوك وأمراءأبي إن هناك : لي قال ،وزنهوأثناء هذا الیوم 

، ولكــن یجــب علیــك األخــرىمناســبات الوفــي  نــوروز،الإذن للشــرب فــي أیــام مهرجــان  أتركــك تشــرب الخمــر وأعطیــك

والغریـب فـي هـذا الـنص هـو ارتبـاط  .٦..."سـمه ولكـن الكثیـر منـ ،تریـاقمنـه  القلیـلف. ..االعتـدالطریـق  الحفـاظ علـى

الــوزن الــذي كــان یــتم بغــرض الصــدقة ورضــاء اهللا ســبحانه وتعــالي بحــدث مثــل مــنح األذن بشــرب الخمــر الــذي حــرم 

شخصـیة اإلمبراطـور جهـانگیر الـذي ولعل ذلك یـرتبط بالدرجـة األولـى بطبیعـة  ،بآیات قطعیة الداللة في القرآن الكریم

  .٧كان مدمًنا على األفیون والخمر لدرجة أنه قد مات وكأس الخمر بیده

  

                                                

١ Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 406. 

2 Michael and Dina., A Teardrop on the Cheek of Time, Chapter 7.  

3 Saqi, Massir-I- Alamgigi, 32; 

  .٤٧٢ ،"بالط المغول البعثات الدبلوماسیة إلى" ،أحمد الجوارنة  

  .٤٧٨ ،"البعثات الدبلوماسیة إلى بالط المغول" ،أحمد الجوارنة ٤

5 Calabria., Mughal Munificence, 50. 

 عن الرحال�ة الفرنس�ي برینی�ھ ال�ذي حض�ر أح�د ھ�ذه االحتف�االت أن م�ا ق�وم ب�ھ الس�لطان م�ن الج�واھر یق�در بم�ا ی�وازي ذكر الساداتي نقًال 

وتبدو ھذه األرقام التي ذكرھا برینیھ مبالغ فیھا  .١٧٠ ،٢ج الساداتي، تاریخ المسلمین في شبھ القارة الھندیة،: أنظر. ھاتالملیونین من الجنی

اإلمبراط�ور ف�ي الم�رة  وزن "ذك�ر أنم حی�ث ١٦١٧سبتمبر / ھـ ١٠٢٧في شوال الذي تم الوزن  عنإذا ما قارناھا بما ذكره توماس رو 
  :لمزید من التفاصیل انظر...". ا ألف جنیھ استرلینيف روبیة والذي یقابل تقریبً یساوي تسعة آال الواحدة كان

Beach, and Koch ., King  of The World: the Padshahnama, 39. 

6 Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India, 184. 

 .١٨٠-١٧٩ ،٢ج ،تاریخ المسلمین في شبھ القارة الھندیة ،الساداتي ٧
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  :استمرار الوزن في الهند بعد المغول -١٢

وصـــلنا العدیـــد مـــن اإلشـــارات التـــي تؤكـــد علـــى أن وزنـــة تـــوالدان كانـــت تـــتم لـــدى الهنـــدوس المعاصـــرین ألبـــاطرة 

م بـوزن نفسـه وفًقـا لتقالیـد تـوالدان علـى أصـولها ١٧/ ه١١ینج فـي منتصـف القـرنمن ذلـك مـا قـام بـه رانـا سـ ،المغول

كمــا قــام مهراجــا . ١حیــث تــم وزنــه فــي مقابــل الــذهب والفضــة خــارج بحیــرة بــاري علــى طریــق قصــره ،الهندیــة الدینیــة

صـــمته م بـــوزن نفســـه ألول مـــرة فـــي المعبـــد الـــذي یتوســـط  عا١٩/هــــ١٣فـــي أواخـــر القـــرن   Travancoreترافـــانكور

Travancore  وقــد  ،فـي حضــور البراهمـة الـذین وفــدوا مـن أمـاكن مختلفــة مـن جنــوب الهنـد لحضـور هــذا االحتفـال

التـي وزعــت بعـد ذلـك علــى  ،وزن المهراجـا أمـام البـراهمنیین مقابــل الـذهب الخـالص مــرة ومـرة أخـرى فـي مقابــل النقـود

  .٢ى األسبوعواستغرقت هذه االحتفاالت ما یزید عل ،الحضور من البراهمن

-١٨٨٧ /هــ١٣٦٢-١٢٩٦فیمـا بـین  حكـمالـذي مهراجا جانجا سـینغ مـن بیكـانیر، كما قام في العصر الحدیث ال

لعـرش فـي تولیـه اعاًمـا علـى  ٥٠بمـرور احتفـاًال فـي قصـر اللجـاره فـي بیكـانیر  ١٩٣٧في عـام بوزن نفسه . م١٩٤٣

 ٣،٠٢١،٩١٥تهـا المالیـة وقتهـا بــ قیمقـدرت  التـي سـبائك الـذهب نفسـه فـي مقابـلزن فقـام بـو ؛ )١٣ة لوح(١٩٣٧عام 

  . ٣روبیة

 -١٢٩٤ویبــدو أن الــوزن فــي العصــر الحــدیث لــم یقتصــر علــى الهنــدوس فقــط إذ قــام محمــد شــاه أغاخــان الثالــث

م اإلمام الرابع للشیعة اإلسماعیلیة بوزن نفسه أكثر من مرة  وكان أتباعه یقومون بوزنـه فـي ١٩٥٧-١٨٧٧/هـ١٣٧٧

وجرت العادة أن تقام هـذه االحتفـاالت السـنویة فـي مكـانین مختلفـین فـي  ،)١٤ة لوح(هب واألحجار الكریمة مقابل الذ

وكانـت ترصـد مبالغهـا لـدعم المشـروعات التعلیمیـة  ،نفس الوقت أحدهما في بومبـاي واألخـر فـي أحـد المـدن األفریقیـة

  .٤والخیریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Topsfield, (A)., "Court Painting at Udaipur: Art under the Patronage of the Maharanas of Mewar", 
Artibus Asia, Vol. 44 (2002), 61. 

  : لمزید من التفاصیل انظر ٢

Simoons, (F.J) and Lodryck, (L.O).,"Background to Understanding the Cattle Situation of India: The 
Sacred Cow Concept in Hindu Religion and Folk Culture", Zeitschrift für Ethnologie, Bd. 106, H. 1/2 
(1981),130. 

3 https://www.pinterest.com/pin/339669996869090206/ (Accessed 6/6/2019). 

وقد یقوم قادة  ،وأغلب من یقومون بھ  اآلن في الھند ھم من التامیل ،تجدر اإلشارة إلى أنھ قد اقتصر أداء ھذه الطقس  حالیاً على الھندوس ٤
قادة رجال الدین بأداء ھذا الطقس كنوع من أنواع زیادة التبرعات عن طریق ما یقدمھ أتباعھم من ذھب لوزنھم ینفق بعد ذلك عل�ى تش�یید 

 .Schmiedchen., The Ceremony of Tulāpuruṣa,165-166                                         :لمزید من التفاصیل انظر .المعابد
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  النتائج

   :نخلص مما سبق أن 

وهــي تعــد أقــدم مــا وصــلنا حتــى اآلن مــن تصــاویر ) ١اللوحــة(بنشــر تصــویرة ألول مــرة هــي  قامــت الدراســة -

  . لوزن أباطرة وأمراء المغول في المدرسة المغولیة الهندیة

 ،Tulādāna االسم الشائع  له هو توالدان ،عادة الوزن كانت في األصل طقس هندوسي له عدة مسمیات -

وساعده على ذلك أن علماء الدین اإلسالمي  ،بل اإلمبراطور أكبروقد تم تبني هذا الطقس الهندوسي من ق

وقد ساعد هذا األمر على ظهور أباطرة المغول كحكام شرعیین  ،قاموا بتكییفه مع ما جاء في السنة النبویة

وتذكر لنا المصادر التاریخیة استمرار أباطرة المغول في أداء هذه العادة إلى  ،لكل من المسلمین والهندوس

 ،م١٦٦٨أكتوبر  ٢١/هـ١٠٧٩جمادي األولى ١٤الذي توقف عنها تمامًا بعد ) عالمگیر( هد أورانگزیبع

وٕان كان قد وصل إلینا تصویرة . بید أنه مال إلى التشدد وبدأ في القضاء على أیة  تقالید غیر إسالمیة

المظفر جالل الدین ورسم  ألحد المستشرقین عن هذا الموضوع یرجح نسبتهما إلى عهد اإلمبراطور أبو 

رمضان - ١١٧٤محمد شاه عالم الثاني بن عالمگیر الثاني الذي حكم في الفترة ربیع أول 

 .م١٨٠٦نوفمبر - ١٧٦٠أكتوبر/هـ١٢٢١

وهي في یومي مولد اإلمبراطور في التقویم  ،كان الوزن یتم بصفة أساسیة كل عام في مواعید ثابتة  -

 ،واالنقالب الشمسي ،في مناسبات أخرى مثل الخسوف كما كان یتم الوزن كذلك ،الشمسي والقمري

 ،واالحتفاالت ،ومناسبات التضحیة ،واألبراج الفلكیة المشئومة ،واألوقات المباركة ،واالعتدالت السنویة

وٕاحیاء ذكرى  ،والشفاء من المرض ،وكوسیلة لالحتفال والشكر بالرخاء والحصول على الثروات ،والزواج

 .وفي غیرها من المناسبات ،الموتى من األباطرة

اتفقت التصاویر والرسوم موضوع الدراسة على تصویر وزن أباطرة وأمراء المغول في لحظة جلوس  -

وربما كان ذلك  ،اإلمبراطور أو األمیر في كفة المیزان مع تسجیل ما یحیط به من أحداث في تلك اللحظة

جالس في كفة المیزان بینما زوجاته یزنونه في تقلیًدا للتصاویر الهندوسیة التي تصور اإلله كرشنا وهو 

 .مقابل الذهب

ففي الوقت الذي اتفقت فیه  ،اختلفت رؤیة المصورین المغول والمستشرقین حول تصویر لحظة الوزن  -

اتفقت  ،التصاویر المغولیة الهندیة على تصویر الحدث من خارج الجوسق الذي نصب في حدیقة القصر

وربما یعود  ،أخرى على تصویره داخل الجوسق وعدم رسم أیة مناظر خارجیة رسوم المستشرقین من ناحیة

 .ذلك بالدرجة األولى إلى طبیعة موقع جلوس كل منهما أثناء مشاهدة الوزن

كما  ،وكذلك األمراء ،أكدت التصاویر موضوع الدراسة على أن الوزن كان یتم بصفة أساسیة لألباطرة -

أو ألحد أفراد العائلة  ،الوزن كان یتم أیًضا لعدد من الملكات واألمیراتأشارت المصادر التاریخیة إلى أن 

  .وأنه كان یتم فرادى أو في جماعات ،ورجال الدین ،وكذلك للقادة والوزراء ،الملكیة

 وأمـین للصـندوق ،كانت عملیة الوزن تتطلب غالبًا حضور عدد من األشخاص مثل رجـال الـدین أو الشـیوخ -

 .من الغلمان وعدد ،وحاسب ،)مشرف(

یستشـــف مـــن التصـــاویر موضـــوع الدراســـة أنـــه كـــان یحضـــر مراســـم الـــوزن األمـــراء والـــوزراء ورجـــال الـــبالط  -

ـــار التجـــار والرحالـــة والمبشـــرین ،والحاشـــیة ونفهـــم مـــن  ،كمـــا كـــان یـــدعى إلیهـــا ســـفراء الـــدول األجنبیـــة وكب

التصـاویر والرسـوم موضـوع الدراسـة وٕان كانـت  ،المصادر التاریخیة أنه كان یشـاهدها كـذلك النسـاء والعامـة

ربمــا بســبب وضــعهن االجتمــاعي وعــزلتهن عــن مكــان الــوزن إلخفــائهن عــن أعــین  ،ینــدر بهــا رســوم النســاء

 .الحضور
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تكشف التصاویر والرسوم موضوع الدراسة عن حرص أباطرة وأمراء المغول على أن یتم وزنهم وفًقـا للتقالیـد  -

وهـم یتمنطقـون بالخنـاجر  ،وعمائمهم المزینـة باألحجـار الكریمـة ،لیهمالهندوسیة بكامل مالبسهم الرسمیة وح

 .الذهبیة المرصعة باألحجار الكریمة

یتبـین مـن التصــاویر موضـوع الدراســة أنـه كـان یســتخدم فـي مراســم وزن أبـاطرة وأمـراء المغــول ثالثـة نمــاذج  -

أمــا الثــاني فهــو المیــزان  ،ســتمراًرامــن المــوازین األول هــو المیــزان المعلــق وهــو أقــدم هــذه النمــاذج وأكثرهــا ا

المتقاطع الذي رصعت كفتاه باألحجـار الكریمـة وقـد ظهـر فـي عهـد جهـانگیر واسـتمر كـذلك فـي عهـد ولـده 

وهـو یعـد  ،بینما كان النموذج الثالث یستند على قائم ضخم یرتكز علـى ثالثـة أرجـل ،)عالمگیر( أورانگزیب

 لـــة تؤكـــد علـــى اســـتخدمه فـــي عهـــد اإلمبراطـــور أورانگزیـــبوٕان كـــان هنـــاك أد ،أقـــل هـــذه النمـــاذج شـــیوًعا

  ).عالمگیر

التاریخیـــة إلـــى قیـــام األبـــاطرة بتوزیــــع األمـــوال والهبـــات والمناصـــب علـــى رجـــال الدولــــة أشـــارت المصـــادر  -

إذ انصـب اهتمـام  ،وٕان كانت التصاویر والرسوم موضوع الدراسة لـم تهـتم بتصـویر ذلـك ،والمقربین والسفراء

ولــم یهــتم أحــدهم  ،أساســیة علــى عملیــة الــوزن نفســها ومــا یتعلــق بهــا مــن مراســم مباشــرة المصــورین بصــفة

وربمـا یكـون ذلـك نتیجـة للتـأثر بتصـاویر  ،بتصویر ما كان یتم قبل الـوزن أو بعـده مـن ترتیبـات لهـذا الحـدث

 .كریشنا الذي صور وهو جالس في كفة المیزان
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  العربیة واألجنبیة ثبت المصادر والمراجع
  ثبت المصادر والمراجع العربیة: أوًال 
  .١٩٨٣ ،التراجم والعلماء ٣ج ،اإلمام السرھندي حیاتھ وأعمالھ ،أبو الحسن الندوي -

 :أب�و الحم�د محم��ود فرغل�ي، التص�ویر اإلس��المي نش�أتھ وموق��ف اإلس�الم من�ھ وأص��ولھ ومدارس�ھ، الق��اھرة -
٢٠٠٠.  

 ،دار الكت��ب العلمی��ة ،تحقی��ق مص��طفى عب��د الق��ادر عط��ا ،عل��ى الص��حیحینالمس��تدرك  ،أب��و عب��د هللا الح��اكم -
  .١٩٩٠  ،أجزاء ٤ :بیروت

ع�ین للدراس�ات والبح�وث  ،األدب العربي في شبھ القارة الھندیة حتى أواخر الق�رن العش�رین ،أحمد إدریس -
  .االجتماعیة

د إب���ان عھ���د اإلمبراط���ور البعث���ات الدبلوماس���یة إل���ى ب���الط المغ���ول المس���لمین ف���ي الھن��� ،أحم���د الجوارن���ة -
  .٢٠٠٤ :جامعة الیرموك ،سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ،مجلة أبحاث الیرموك ،أورانجزیب

  .٢٠٠١ ،مؤسسة الرسالة ،تحقیق شعیب األرنؤوط وآخرون ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أحمد بن حنبل -

  .١٩٨٠ :، القاھرةأحمد محمود الساداتي، تاریخ المسلمین في شبھ القارة الھندیة -

  ٢٠٠١ :ساكلر، المتصوفة في الرسوم المغولیة، مجلة حدیث الدار، الكویت. م.أرثر  -

رس��الة  ،م١٦٥٦-١٥٢٥/ھ��ـ١٠٦٧-٩٣٢إمبراطوری��ة المغ��ول ف��ي الھن��د  ،إنع��ام حمی��د ش��رموط الجن��ابي -
 .٢٠١٤ :العراق ،جامعة األنبار -كلیة اآلداب ،دكتوراه غیر منشورة

رس��الة  ،م١٦٥٦-١٥٢٥/ھ��ـ١٠٦٧-٩٣٢إمبراطوری��ة المغ��ول ف��ي الھن��د  ،ن��ابيإنع��ام حمی��د ش��رموط الج -
  ،٢٠١٤ :العراق ،جامعة األنبار -كلیة اآلداب ،دكتوراه غیر منشورة

  .٢٠٠١، ١، عدد ٥٢أوبى كیجرى وال، أسرة خان خانان في الھند، مجلة ثقافة الھند، مج  -

  .ھـ١٤٢٠ :بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،معالم التنزیل في تفسیر القرآن أو تفسیر البغوي ،البغوي -

  .٢٠٠٣ :دار الكتب العلمیة بیروت ،تحقیق محمد عبد القادر عطا ،السنن الكبرى ،البیھقي -

 ،مراجع�ة زبی�ر أحم�د الف�اروقي ،ترجم�ة محم�د أی�وب الن�دوي ،أث�ر اإلس�الم ف�ي الثقاف�ة الھندی�ة ،ت�ارا تش�اند -
  .٢٠١٦ :بیروت ،مؤسسة الفكر العربي

 ،خمسة أج�زاء ،مصر ،مطبعة البابي الحلبي ،تحقیق وتعلیق أحمد شاكر وآخرون ،سنن الترمذي ،ذيالترم -
  .م١٩٧٥

  .١٩٩٥ :ثروت عكاشة، التصویر اإلسالمي المغولي في الھند، القاھرة -

جمال الدین الشیال، الحركات اإلصالحیة ومراكز الثقافة في الشرق اإلسالمي الحدیث، الج�زء األول الھن�د  -
  .١٩٥٧یرة العربیة، جامعة الدول العربیة، معھد الدراسات العربیة العالیة، والجز

 ،ترجمة وتحقیق صالح صابر زغل�ول ،دفاع واعتذار لمحمد صلى هللا علیھ وسلم والقرآن ،جون دیفنبورت -
 .٢٠١٢ :بیروت ،دار الكتب العلمیة

، ٣م�ج  :الفن�ون اإلس�المیة، الق�اھرةدراسات في التصویر الھندي، موسوعة العمارة واآلثار و ،حسن الباشا -
١٩٩٩.  

م�ن المتوك�ل ) م١٩١٨-١٥١٦/ھ�ـ١٣٣٦-٩٢٢(ت�اریخ ال�یمن الح�دیث والمعاص�ر  ،حسین عبد هللا العم�ري -
 .١٩٩٦ ،لبنان ،دار الفكر المعاصر ،إسماعیل إلى المتوكل

ار الخل�یج للطباع�ة د ،دراسة تاریخیة ،إمبراطور الھند الكبیر" أورانجزیب" عالمكیر األول ،حمد الجوارنة -
  .٢٠١٨ ،األردن ،عمان ،والنشر

  .١٩٥٣، مایو ٨زكي محمد حسن، التصویر اإلسالمي المغولي، مجلة صوت الشرق، عدد  -

  .٢٠١٢: شبل إبراھیم شبل، دیوان الخط العربي في سمرقند، مكتبة اإلسكندریة -

  .١٩٩٤ :القاھرة ،تحقیق حمدي عبد المجید السلفي ،المعجم الكبیر ،الطبراني -

المسمى بنزھ�ة الخ�واطر وبھج�ة  ،اإلعالم بمن في تاریخ الھند من أعالم ،عبد الحي بن فخر الدین الحسیني -
 .١٩٩٩ ،دار ابن حزم ،المسامع والنواظر

الع�دد  ،المجل�د الث�اني ،مجل�ة ع�الم الفك�ر ،الفكر الھندي من الھندوكیة إلى اإلسالم ،عبد العزیز محمد الزكي -
  .١٩٧٥ :بتمبرس-أغسطس-الثاني یولیو

تط���وره وجماالت���ھ ووس���ائل تجوی���ده وتش���ریح األبجدی���ة بالكتاب���ات  ،الخ���ط الفارس���ي ،ف���وزي س���الم عفیف���ي -
  .١٩٩٦ :طنطا ،الفارسیة
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دار الكت�ب  ،تحقی�ق مھ�دي ش�ریعتي ،رس�التان ف�ي التص�ور والتص�دیق ،القطب الرازي والصدر الش�یرازي -
  .٢٠٠٤ ،العلمیة بیروت

  .ت.د ،جزءان ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ،إحیاء الكتب العربیة دار ،سنن ابن ماجة ،ابن ماجة -

  .١٩٩٥ :جدة ،دار األندلس الخضراء ،المختار المصون من أعالم القرون ،محمد بن حسن عقیل موسى -

دار الكت�ب  ،تحقی�ق محم�ود محم�د جی�رة هللا ،نی�ل الس�ائرین ف�ي طبق�ات المفس�رین ،محمد طاھر البنجبی�ري -
  .٢٠١٠ :بیروت ،العلمیة

 ،كلی�ة اآلداب ،الم�ؤرخ المص�ري ،العم�ارة الھندی�ة م�ن خ�الل التص�اویر اإلس�المیة ،محمود إبراھیم حس�ین -

 .١٩٨٩یولیو  ،٤عدد :جامعة القاھرة
  .٢٠٠٢ :القاھرة ،المدرسة في التصویر اإلسالمي ،محمود إبراھیم حسین -

ة الش�عوب ف�ي التص�ویر المغ�ولي التص�ویر اإلس�المي ف�ي الھن�د تس�لیات ال�بالط وحی�ا ،منى سید علي حس�ن -
  .٢٠٠٣ ،دار النشر للجامعات ،الھندي

نص��ار محم��د منص��ور وآخ��رون، خ��ط النس��تعلیق الج��ذور التاریخی��ة والخص��ائص الفنی��ة، المجل��ة األردنی��ة  -
  .م٢٠١٣، ١،عدد٦للفنون، مجلد
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  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٤٢ 
 

  األشكال واللوحات
 

  
  المیزان المعلق شكل مبكر: النموذج األول للموازین) ١(شكل 

  م١٥٧٧/هـ٩٨٥وزن اإلمبراطور أكبر في عید میالده الشمسي عام التي تمثل ) ١لوحة(عن لوحة 

  
  شكل متأخر المیزان المعلق: النموذج األول للموازین) ٢(شكل

  وزن اإلمبراطور المغولي في الدیوان الخاص بقلعة أجرا التي تمثل) ٦اللوحة(عن 

  
  )٣(شكل 

  ستدیرتینمیزان معلق ذو كفتین م: النموذج األول للموازین

  وزن إمبراطور دلھي في یوم میالده التي تمثل) ٣اللوحة( 

  



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٤٣ 
 

  
  المیزان المتقاطع ذو األرجل : الثاني للموازینالنموذج ) ٤(شكل 

  مـ١٦٠٧یولیو  ٣١/ هـ١٠١٦ربیع آخر  ٥في ) شاهجهان(یر یزن ولده خورام گجهان) ٢(عن اللوحة 

  

  
  )٥(شكل

  ائم واحد یرتكز على ثالثة أرجل صغیرةمیزان ذو ق: الثالث للموازینالنموذج 

  م بالجوسق اإلمبراطوري١٧٨٢/هـ١١٩٦وزن اإلمبراطور المغولي في یوم میالده عام التي تمثل) ٥لوحة(عن 



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٤٤ 
 

  
  

  م تنشر ألول مرة١٥٧٧/هـ٩٨٥وزن اإلمبراطور أكبر في عید میالده الشمسي عام   )١(اللوحة 

  In 03.245 بلندن تحت رقم محفوظة بمكتبة شستر بیتي ،مخطوط أكبر نامه



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٤٥ 
 

  
محفوظة  ،مـ١٦٠٧یولیو  ٣١/ هـ١٠١٦ربیع آخر  ٥في ) شاهجهان(یر یزن ولده خورام گجهان) ٢(اللوحة 

  :عن0.69 ,948,1009 بالمتحف البریطاني بلندن تحت رقم 

 Brend، (B).، Islamic Art، ، pl.157، 120. 

  



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٤٦ 
 

 
 ٢٣/ هـ١٠٤٢ربیع أول ٢٥الده القمري الثاني واألربعین الموافقوزن اإلمبراطور شاهجهان في یوم می) ٣(اللوحة 

 RCINلندن تحت رقم  - مخطوط بادشاهنامه المحفوظ بالمكتبة الملكیة بقلعة وندسور -م١٦٣٢أكتوبر

1005025.n عن :  

(M.C.)  and Koch (E)., King  of  the World, the Padshahnama, pl.12. 
  
  



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٤٧ 
 

  

  )هـ١١٨٨-١١٨٧(م ١٧٧٤ألبوم جنتیل  ،ل بوزن اإلمبراطوراالحتفامراسم  )٤(اللوحة

  IS.25:2-1980محفوظ بمتحف فیكتوریا وألبرت بلندن تحت رقم  

  http://collections.vam.ac.uk :عن
  

  
  تفصیل من اللوحة السابقة) ٥(اللوحة 



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٤٨ 
 

  
  

تحت رقم  -Liszt Collectionالحفظ )  م١٦٨٩/ھـ١١٠٠( في یوم میالدهدلھي  وزن إمبراطور) ٦(اللوحة 

C20160208_1551 ref   عمل الرسامJan Luyken عن  

https://www.magnoliabox.com/products/king-of-delhi-weighed-on-his-birthday-
lc20160208-1551 (Accessed 8-7-2019). 



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٤٩ 
 

  
 

  م بالجوسق اإلمبراطوري عمل الرسام١٧٨٢/هـ١١٩٦وزن اإلمبراطور المغولي في یوم میالده عام) ٧(اللوحة 

James Roberts عن:  

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1700_1799/latermughals

/drawings/drawings.htm (Accessed 8-7-2019). 

  
رسام م ل١٨٩٥)/ هـ١٣١٣- ١٣١٢( -وزن اإلمبراطور المغولي في الدیوان الخاص بقلعة أجرا) ٨(اللوحة 

  :عن مجهول

William Butler, The Land of the Veda, 123. 



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٥٠ 
 

  

  

تصویرة هندوسیة تمثل اإلله كرشنا وهو جالس في كفة المیزان بینما تقوم زوجاته بوزنه في مقابل ) ٩(اللوحة 

  :حدیثة من أصل تراثي عن -الذهب

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1700_1799/latermughals/
drawings/krishnaweighed.jpg (Accessed 8-7-2019). 

  

  

حیث كانت تتم طقسة الوزن بحدیقة القلعة الحمراء  Khas-i-Diwanجوسق الدیوان الخاص) ١٠(اللوحة 

  https://archnet.org/sites/5271: بحسب بعض التصاویر موضوع الدراسة عن



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٥١ 
 

(Accessed 8-7-2019).  

  
  

 Green Vaultمحفوظ في متحف ) عالمگیر(ماكیت لالحتفال بوزن اإلمبراطور أورنگزیب ) ١١(اللوحة 

Museum م١٧٠٨/هـ١١٢٠صنع من الذهب والفضة ومرصع باألحجار الكریمة  - مدینة دریسدن بألمانیاب  

  https://www.saxony.in/en/india_meets_saxony/index.php?id=7: عن
( Accessed 8-7-2019).  

  

  

  ل من اللوحة السابقة یمثل شكل المیزان الذي أعد لوزن اإلمبراطورتفصی) ١٢(اللوحة 



  

  في ضوء تصاویر المدرسة المغولیة الهندیة ورسوم بعض المستشرقین وزن أباطرة وأمراء المغول

 

٥٢ 
 

  
لالحتفال ١٩٣٧في قصر اللجاره في بیكانیر في عام وهو یوزن مهراجا جانجا سینغ من بیكانیر، ) ١٣(اللوحة 

  لعرشتولیه اعاًما على  ٥٠بمرور 

  /https://atroyalarchives.wordpress.com/2018/08/07/gangasingh: عن 
(Accessed 8-7-2019).  

  

  
  .١٩٣٦ینایر عام  ١٩محمد شاه أغاخان الثالث في بومباي في وزن ) ١٤(اللوحة 

  //:ceremony/-weighing-khan-chiswickauctions.co.uk/agahttps: عن
(Accessed 8-7-2019). 


