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ﻣﺮﻗﻊ ﮔﻠﺸﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺧﻂ دوران ﻣﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در دوره ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن ﻫﻨﺪ در دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻫﻤﺎﯾﻮن و اﮐﺒﺮ ﺷﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪ و در دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﻪ اوج ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ.

ﻣﺮﻗﻊ ﮔﻠﺸﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺧﻂ دوران ﻣﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در دوره ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن ﻫﻨﺪ در دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻫﻤﺎﯾﻮن و اﮐﺒﺮ ﺷﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪ و در دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﻪ اوج ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﻗﻊ در زﻣﺎن وﻻﻳﺖ ﻋﻬﺪي ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ
ﺷﺎه ﺑﻪ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،و اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن در ﮐﺎخ ﻣﻮزه در ﺗﻬﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻧﺤﻮه
رﺳﻴﺪن اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر اﻃﻼع دﻗﻴﻘﻲ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺰء ﻏﻨﺎﻳﻢ ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺮﻗﻊ  ،اﺛﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻨﺪی ﺑﻮده و ﻗﺪﻣﺖ آن در ﺣﺪود  400ﺳﺎل اﺳﺖ .ﺣﻮاﺷﯽ ﺻﻔﺤﺎت آن
دارای ﺗﺸﻌﯿﺮ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺬﻫﯿﺐ اﺳﺖ.

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ و ﻧﮕﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎن و
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻳﻦ آﻟﺒﻮم ﻳﺎدﮔﺎر دورهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ و ﺗﻤﺪن اﻳﺮان در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻣﺮﻗﻊ ﮔﻠﺸﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮي و ﺗﺬﻫﻴﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ و ﻫﻨﺪي را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻄﻮط و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻳﻦ ﻣﺮﻗﻊ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎدان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮر اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺰاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ
ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻳﻮن و اﮐﺒﺮﺷﺎه از اﻳﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﺮان و ﻧﻔﻮذ ﻗﻮاﻋﺪ آن در ﻫﻨﺮ ﻣﻐﻮل ﻣﺘﺄﺛﺮ از دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮده:
ﻧﺨﺴﺖ ،وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻣﺼﻮر و ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻮر در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﻐﻮل اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﺎﻫﺎن ﻣﻐﻮل ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺴﺦ ﭘﺮ ارزش ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺮﻗﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﻗﻊ ﮔﻠﺸﻦ ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ
آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻫﻨﺪی در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮی
ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﻐﻮل ﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ازاﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﻐﻮل و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﮑﺘﺐ ﻫﻨﺪ و
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺼﻮر ﮐﺮدن ﻧﺴﺦ و ﻣﺮﻗﻌﺎت آن دوران داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮن در ﻫﻨﺪ ،دﺳﺘﺶ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺻﻔﻮی ﭘﻨﺎه ﻣﯽآورد و ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ
دوازدهﻫﺰار ﺳﭙﺎﻫﯽ ﻗﺰﻟﺒﺎش را ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎﯾﻮن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻮده ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺷﻌﺮ در درﺑﺎر ﺻﻔﻮی اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ورود ﻫﻤﺎﯾﻮن ﭘﺎدﺷﺎه درﺑﺎر ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ دﻋﻮت او ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮن در
رﺑﻊ دوم ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﯾﺮان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﺮاﺳﺘﻌﺪادی ﭼﻮن ﻣﯿﺮزا ﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺷﯿﺮازی ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ
و ...را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪ آورد ،آﻫﻨﮓ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در رواج ﻧﮕﺎر ﮔﺮی و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ دوران ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﻣﻐﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎدان

اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻫﻨﺮﮐﺪه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﻐﻮل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
آﻧﺎن را ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻐﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺎﻫﺎن ﻣﻐﻮل ﻫﻨﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﻌﺎر ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮﺟﺎ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ_اﯾﺮاﻧﯽ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ دﻫﻢ و اواﯾﻞ ﺳﺪه ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی از ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﻫﻞ ﻫﻨﺮ داﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو در ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ،ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
ﻣﻐﻮﻟﯽ ﻫﻨﺪ و اﻣﯿﺮان اﯾﺸﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ واﻓﺮی ﺑﻪ
ِ
ﻗﺼﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ راﻫﯽ دﯾﺎر ﻫﻨﺪ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠۀ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن در رﺑﻊ دوم ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد ﻗﺰوﯾﻨﯽ )ﻣﻖ 1024 :ق( ﺑﻪ اﺷﺎرۀ
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان وی ﻣﻨﺰوی و دﻟﺴﺮد ﺷﺪﻧﺪ و از آن ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از
اﯾﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .دروﯾﺶ ﻋﺒﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻮچ ﮐﺮد و ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯿﺮ را در آن دﯾﺎر روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد
ﺧﻄﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ دﯾﻠﻤﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ اﯾﺮان رﺳﯿﺪ.
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻫﯿﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
ﺑﺮادرزاده و ﭘﯿﺮو ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در درﺑﺎر ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻓﺮادی از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ از ﺗﻌﻠﯿﻢ وی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ داراﺷﮑﻮه و ﺷﺎﻫﺰاده زﯾﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﯿﮕﻢ.
ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط ﻣﺮﻗﻊ ﮔﻠﺸﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺒﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮای ﻗﺪﯾﻢ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﻂ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  262ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ وﻧﯿﻤﯽ از آن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻄﺎﻃﯽ
ﺷﺪه دارای ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ از آﺛﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن و ﺧﻄﺎﻃﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺮ
ﻋﻠﯽ ﻫﺮوی ،ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪی ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻦ زرﯾﻦ ﻗﻠﻢ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﺸﻤﯿﺮی و ...ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ رﻗﻢ اﺳﺘﺎدان
آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮ ﻣﺼﻮر ﺗﺮﻣﺪی و ﭘﺴﺮش و ...ﺑﺎ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎ رﺿﺎ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ...در ﻋﻬﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ .اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ اﯾﻦ اﺳﺘﺎدان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻪ و آﺛﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺮوزه در ﻣﻮزهﻫﺎ و ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﮔﺎه ،آﺛﺎری از ﻫﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﮔﺮیﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﯽ از ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺮات ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ .ﻋﺪهای از ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺰاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻫﻨﺪﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﺎﯾﻮن در درﺑﺎر اﯾﺮان ﻧﻘﺎﺷﯽ آﻣﻮﺧﺖ.
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺷﯿﺮازی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ
ﻫﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮﻗﻊ ﮔﻠﺸﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﻐﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روی ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎدان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺰاد
ﮐﭙﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﻧﺒﺮد دو ﺷﺘﺮ« اﺛﺮ ﺑﻬﺰاد ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻧﺎﻧﻬﺎ« ﻧﻘﺎش درﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﭙﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی رﻧﮓ درﺧﺸﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻐﻮﻟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻮج دار ﻓﺮخ ﺑﯿﮓ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ و آﻗﺎ رﺿﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻨﺪی
ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺸﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺮﺗﺮه
ﺳﺎزی رواج ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

در ﻣﺮﻗﻊ ﮔﻠﺸﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دراﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن رﻧﮓﻫﺎ و
ﻣﻮج دار ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪون ﺳﺎﯾﻪ رﻧﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮓﻫﺎی آﺑﯽ و زرد ﻃﻼﯾﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎی راﯾﺞ در اﯾﺮان اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻨﻮع ﺳﺒﮑﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻏﻨﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ و ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻼت
اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺮات و ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺸﻬﺪ و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن اﯾﺪه ﻣﻐﻮل ﺑﺎﻋﺚ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺎﺑﻖ در ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪ و ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻣﻐﻮل از دﺳﺖ داد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻐﻮل در اوج ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮی و اداﻣﻪ
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ادﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻐﻮل را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺪا از ﻣﯿﺮاث اﯾﺮاﻧﯽ اش ﺗﺼﻮرﮐﺮد.

