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گارگري ایرانی، غربی و هندي در تأثیر و تأثر ن

 امپراطوري مغولان کبیر هند

   1ابوالقاسم فروزانیسید

  2سینا میرشاهی

  چکیده

 ي زمـانیدوره در هنر نگارگري خصوص هنر، به حامیان ترینمهم مغول هند از امپراطوران

اجتمـاعی،  سیاسـی، شـرایط علـت هنـد بـه سـرزمین .شـدندمی محسوب اسلام جهان در خود

صادي و همچنین درك هنري پادشاهان مغول موجب مهاجرت نگارگران ایرانی به هنـد شـد. اقت

 .این مهاجرت نگارگران در نهایت موجب تأثیرگذاري عمیق نگارگري ایرانی بر نگارگري هند شد

هاي جدید و اغـوا کننـده، نگـارگري هنـد را پس از نگارگري ایرانی، نگارگري غربی نیز با سبک

 هايسبک آمدن پدید تأثیر نگارگري ایرانی و غربی بر نگارگري هند موجب .ار دادتأثیر قرتحت

و چگـونگی تأثیرگـذاري  رو چراییهنر نگارگري هند دوران مغولان شد. از این در تلفیقی و جدید

نوشتار حاضر بـا  .هنر نگارگري ایرانی و غربی بر نگارگري هند دوران مغولان نیازمند پاسخ است

ي تاریخی متکی بر تحلیل، ضمن نشان دادن سیر تاریخی اثرگذاري سـبک از مطالعه گیريبهره

هاي هـاي سـبکنگارگري ایرانی و غربی بـر نگـارگري هنـدي در دوران مغولـان کبیـر، ویژگی

عنوان عوامـل مهـم در تأثیرگـذاري بـر نگارگري تزئینی ایرانی، رئالیست و منریسم غربـی را بـه
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اد کرده است و بر تشئتت هنر نگارگري هند که در نتیجه تـأثیر و تـأثر نگارگري مکتب هند قلمد

  ورزد.نگارگري ایرانی و غربی به وجود آمده تأکید می

 کلیديهاي واژه

  هند، امپراطوري مغولان، نگارگري، ایران، غرب.

  

  مقدمه

 سـتانبا هنـد هـاينگارگري ترینگردد. قدیمیآغاز نگارگري در هند به دوران باستان برمی

 700سـال تا میلاد از پیش اول يسده از هااین نگاره هستند. »آجانتا«غار دیوارهاي هاينقاشی

 را نگارگري هندو پیروان مذهب کهدلیل این به هندو، مذهب رواج از اند. پسمصور شده میلادي

رن رو بـه افـول نهـاد. تـا قـ هاي بعدياین هنر طی قرن شمردند؛خدایان نمی شأن لایق هنري

هاي غار آجانتا بـود امـا چهاردهم میلادي سبک نگارگري در هند همان سبک نگارگري بر دیواره

ها از هنر اسلامی در نگارگري سـرزمین هنـد نخستین نشانه میلادي چهاردهم قرن پس از آن در

ي در دوره میلـادي شـانزدهم قـرن در اسـلامی ایرانـی نگـارگري يپدیدار شد اما تأثیر گسترده

 در )1»(پــاتپانی« جنــگ در بــابر پیــروزي از پــس مــت مغولــان هنــد آغــاز شــد.حکو

 گـذاريپایه را بزرگـی شدند و امپراطـوري مسلط هند بر مغولان هجري،933/میلادي1526سال

مورد توجـه قرارگرفـت. ایـن توجـه بـه  کردند. با تشکیل حکومت مغولان در هند، هنر نگارگري

ن هنر در سرزمین ایران شد؛ در نتیجه نگارگرانی از ایران بـه توجهی به اینگارگري مصادف با بی

هند مهاجرت کردند. این هنرمندان نگارگري ایرانی را در هند گسترش دادنـد. بعـد از نگـارگري 

صـورت غیـر مسـتقیم بـه هنـد راه یافـت و توانسـت نگـارگران را بـا ایرانی، نگارگري غربی به

غربـی و هنـدي بـر  ایرانـی، هاينتیجه تأثیر سـبک رتأثیر قرار دهد. دهاي جدیدش تحتسبک

  منجر به پدید آمدن سبکی تلفیقی در هنر نگارگري هند شد. یکدیگر در سرزمین هند،

ورزد، ابتدا بـه این مقاله که به تأثیرگذاري نگارگري ایرانی و غربی بر نگارگري هند تأکید می

و سـپس بـه تـأثیر نگـارگري غربـی بـر  هاي آن بر نگـارگري هنـديتأثیر هنر ایرانی با ویژگی

کند و سرانجام به عواملی که پردازد. در ادامه به نتایج این تأثیرپذیري اشاره مینگارگري هند می

پردازد. اگرچه هنر نگارگري ایران و مغولـان هنـد مـورد توجـه باعث افول نگارگري هند شد، می
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انـد لـذا تـاکنون تحقیقـی کـه ي پرداختهمحققان بوده است اما این آثار به توصیف هنر نگـارگر

صورت تحلیلی تأثیرگذاري هنر نگارگري ایرانی و غربی را بر نگارگري هند نشان دهد، صورت به

هاي ایرانی و غربی همزیستی و عدم همزیسـتی نگرفته است. این مقاله با توجه و تأکید بر سبک

  دهد.ها را بر هنر نگارگري هند نشان میاین سبک

  نگارگري ایرانی بر نگارگري مغولان هند تأثیر

اگرچه تأثیرگذاري نگارگري ایرانی قبل از حکومـت مغولـان در هنـد در برخـی از آثـار دیـده 

شود اما در زمان مغولان هند، نگارگري ایرانی با حمایـت پادشـاهان هنردوسـت آن گسـترش می

ق)  899م/ 1494ازده سـالگی (یافت. ظهیرالدین محمد بابر نخستین امپراطور مغولان در سـن دو

را تصـرف  -شـهر هنرتیمـوري  -در فرغانه بـه قـدرت رسـید. او در چهـارده سـالگی سـمرقند 

ق) در برابـر خانـدان  933م/ 1526)(1پـات() بابر بـا پیـروزي در نبـرد پانی20:1383کرد.(شیمل،

گـذاري کـرد. یهبا تصرف دهلی، بابر حکومت مغولـان هنـد را پا )2لودیان، دهلی را تصرف کرد.(

گفـت و صـاحب ظهیرالدین بابر به هنر و ادبیات بسیار علاقه داشت او حتی بـه فارسـی شـعر می

هاي فراوان، فرصت کمتري بـراي پـرداختن ) بابر به علت جنگ20:1383تألیفاتی نیز بود.(شیمل،

نگارگري و شود که او به هنر به ویژه به هنر داشته است. اما با توجه به خاطرات وي مشخص می

) در دورة بابر نگـارگري هنـدي از مکتـب نگـارگري 81:1384نگارگران توجه داشته است.(گري،

) را به دربار خود آورد تا نگـارگران 3هرات تأثیر پذیرفت. بابر تصاویري از نگارگري مکتب هرات(

یی ) بـدین ترتیـب دورة فرمـانروا172:1347هـا را الگـوي خـود قـرار دهنـد.(پرایس،دربارش آن

  ظهیرالدین محمد بابر آغاز تأثیرگذاري نگارگري ایرانی در امپراطوري مغولان هند بود.

شاه بیشتر مورد توجـه پس از دورة فرمانروایی بابر، نگارگري ایرانی در دورة پادشاهی همایون

قرار گرفت. همایون پادشاهی با سخاوت و صاحب ذوق بود. او به حکمت و ریاضی آشنایی داشت 

ي شعرا، فضلا و هنرمندان احترامی خاص قائل بود. وي همچنین به دو زبان فارسی و ترکی و برا

هنر نگارگري و هنرمندان آن توجه زیادي داشت؛ به  ) همایون به26:1383سرود.(شیمل،شعر می

ق سفارش طراحی یک پرنده را به شـیوة ایرانـی بـه نگـارگران 949م/1542اي که در سال گونه

ترین عللی کـه نگـارگري ایرانـی در هنـد گسـترش ) یکی از مهم215:1387.(برند،دربار خود داد

اي یافت، پناهندگی همایون پادشاه مغولان هند به دربار شاه تهماسـب صـفوي بـود. او در فزاینده

) حضـور 172:1347زمان پناهندگی به دربار صفوي در مجالس پرده خوانی حضور داشت.(پرایس،
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علاقگی شاه تهماسب به هنـر نگـارگري و نگـارگران تهماسب صفوي با بیهمایون در دربار شاه 

مصادف شد. در نتیجه بسیاري از نگارگران ایرانی دربار صفوي به دیگر نقـاط از جملـه بـه هنـد 

) بازگشت همایون از ایران به هندوستان موجب تغییرات زیـادي 85:1389مهاجرت کردند.(کنباي،

اسلامی صـفویه  -تأثیر هنر تزیینی ایرانینر نگارگري هند تحت) ه4در سبک نگارگري هند شد.(

قرار گرفت. همایون در بازگشت به هندوستان، دو نگارگر معروف دربار شاه تهماسب، میرسیدعلی 

) را که از شاگردان بهـزاد بودنـد، بـه هنـد 5تبریزي و عبدالصمد شیرازي معروف به شیرین قلم(

ــرد ــا اســتادان ایرانــی خــود در کابــل canby,105:1998؛326:1383(شــیمل،.ب ) همــایون ب

ـــه ـــی مدرس ـــارگري ایران ـــاد  -اي نگ ـــارگري ایج ـــدریس نگ ـــیم و ت ـــت تعل ـــولی جه مغ

تبریزي و عبدالصمد شیرازي با اتکا به نگـارگري  ) همچنین میرسیدعلی326:1387کرد.(البهسی،

ـــــــولی( ـــــــارگري مغ ـــــــب نگ ـــــــی، مکت ـــــــد پایه6ایران ـــــــذاري ) را در هن گ

ــد.(پرایس، ــد،1347،172کردن ــد،218:1387؛برن ــه 191:1367؛احم ــولی ک ــبک مغ ــارگري س ) نگ

هاي گذاري کردنـد، مـنعکس کننـدة شـیوهتبریزي و عبدالصمد شیرازي در هند پایه میرسیدعلی

تـرین اقـدامات ) همچنـین از مهم121:1367یافتۀ نگارگري تیموریان و صفویان بود.(احمد،کمال

  )  187:1384ازده جلد از مجالس کتاب امیر حمزه بود.(ولایتی،نگارگران دربار همایون، نگارگري دو

پس از دورة همایون، تأثیر نگارگري ایرانی در هند در دورة اکبرشاه ادامه یافت. وي پادشاهی 

ترین دوران امپراطـوري مغولـان هنـد در بخشنده و هنردوست بود. دورة فرمانروایی او از باشـکوه

شود. اکبرشاه دستور داد تا نگارگران هنـدي بـا همراهـی میتجارت، شهرنشینی و هنر محسوب 

) اولـین اقـدام بـزرگ نگـارگري در دورة 326:1383استادان تبریزي به نگارگري بپردازند.(شیمل،

اکبرشاه، تکمیل عملیات مصورسازي حمزه نامـه بـود کـه از زمـان پـدرش(همایون) آغـاز شـده 

تأثیر ر مهم دیگري بود که در دورة اکبرشاه تحت) همچنین طوطی نامه اث128:1367)(برند7بود.(

  (Lech,1995,18 ).نگارگري ایرانی مصور سازي شد

پس از اکبرشاه، فرزندش جهانگیر به حکومت مغولان هند رسید. وي نیز به نگارگري ایرانـی 

قـدر دانست. جهانگیرشـاه آناي علمی براي درك بهتر جهان میتوجه نمود و نگارگري را وسیله

اي نگارگري ارزش قائل بود که در سفرهاي خود دو یا سه نفر از نگارگران دربار را همراه خـود بر

) از افتخارات دیگر جهـانگیر 73:1383برد تا وقایع مهم را به وسیلۀ تصویر ثبت کنند.(موریس،می

) در ایـن دوره 228:1388در عرصۀ نگارگري تشـخیص آثـار نگـارگران از یکـدیگر بود.(کریـون،

هــاي هنــد تأســیس تــأثیر نگــارگري ایرانــی، مدارســی در زمینــۀ هنــر نگــارگري در ایالتتحت
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قدرتمنـدترین شـاه -) حکومت جهانگیر مصادف بـا حکومـت شـاه عبـاس329:1383شد.(شیمل،

بود. در این دوره روابط دوستانه با دربار ایران باعـث گسـترش تـأثیر نگـارگري -صفوي در ایران

دست هنـدي )نگارگر چیره8ر براي کشیدن چهرة شاه عباس، بشنداس(ایرانی بر هند شد. جهانگی

) همچنـین 1221:1337؛حکمـت،198:1367را با هیئتی به نزد شاه عباس صفوي فرسـتاد.(احمد،

جهانگیر به نگارگران دربارش دستور داد تا رویایی که در خواب دیده بود که شاه عباس صفوي را 

) در دورة 9)(330:1383ري ایرانـی طراحـی کنند.(شـیمل،تـأثیر نگـارگدر بغل گرفته است؛ تحت

فرمــانروایی جهانگیرشــاه، تــأثیر نگــارگري ایرانــی بــر نگــارگري هنــد بــه اوج خــود رســید. در 

  شدند.تأثیر نگارگري ایرانی باریک و ظریف ترسیم میهاي این دوره تصاویر تحتنگارگري

رگذاري خود بر هنر نگارگري هند ادامـه جهان نگارگري ایرانی بر تأثیپس از وي در دورة شاه

ــود  ــري خ ــکوفایی هن ــرین ش ــه بزرگت ــد ب ــان هن ــت مغول ــاه، حکوم ــن پادش داد. در دورة ای

جهان متمایل به دربار شد. قبل از وي، تصاویر ) هنر نگارگري در دورة شاه52:1383رسید.(شیمل،

او نگـارگري منحصـر بـه شد اما از زمـان گوناگونی از مسائل مختلف و روزمرة مردم کشیده می

جهان اصـول ترسـیم ) در دورة شـاه183:1347زندگی مجلل دربار و مجالس رسمی شـد.(پرایس،

سازي و سایه زدن در نگارگري هند رواج یافت. همچنین از بهترین قلم موهـا مناظر و مرایا، مدل

میرهاشـم، ) محمـد فاخراللـه، 331:1374هـا در نگـارگري اسـتفاده شـد.(چاند،و جدیدترین رنگ

جهان بودند. شاهزاده دارا شکوه فرزنـد ترین نگارگران عصر شاههاد و انوپ چهاتر از معروفهون

آوري تصاویر جهان از حامیان هنرنگارگري ایرانی بود. او مانند پدر علاقۀ زیادي به جمعبزرگ شاه

برکنـاري ) بـا 75:1383داشت اما این شاهزادة هنردوسـت هرگـز بـه حکومـت نرسـید.(موریس،

زیب، نگارگري ایرانی در هندوستان رونق خود را از دست داد.  جهان از حکومت توسط اورنگشاه

ترین دلایل مخالفت اورنگ زیب نسبت به نگارگري ایرانـی صـفوي به احتمال قوي یکی از مهم

  تعصبات مذهبی و همچنین مناسبات سیاسی وي بود.

  نگارگري هند حمزه نامه اوج تأثیر نگارگري ایرانی بر

نشان دهندة تأثیر سبک نگارگري ایرانی بر نگـارگري هنـدي اسـت.  حمزه نامه از جمله آثار

که داستانی عامیانه و قابل فهم اسلامی داشته و به علت این -هاي ایرانی این اثر ریشه در حماسه

  )1143:1383بوده است؛ در هند مورد توجه قرار گرفت.(محجوب،

هاي دیگري همچون حمزة صاحبقران و رموز حمزه در سرزمین هند شناخته حمزه نامه با نام
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شـاه ها براي مصور کردن داستان حمزه نامه در زمان همایونشده است. اگرچه نخستین تلاشمی

سال کار بر روي تصاویر آن بـه اتمـام رسـید.(برند  15صورت گرفت اما در زمان اکبرشاه پس از 

تصویر با اندازة بزرگ از جنس کتان بـا ورق سـفت شـده در  1400) این کتاب شامل 128:1367

) در مصورسازي حمزه نامه دو شخصیت هنرمند 128:1367مورد حمزه عموي پیامبر و... بود.(برند

) در حمـزه 17:1384هاي میرسیدعلی و عبدالصمد بیشترین نقش را داشتند.(حسینی،ایرانی به نام

نی و تلاش استادان ایرانی بر هنر نگارگري هند نمایان اسـت و نامه اوج تأثیرگذاري نگارگري ایرا

ترین ویژگی این اثر است. همچنین عناصـر نگـارگري ایرانـی در ترسـیم هنر تزیینی ایرانی مهم

  هاي حمزه نامه است.ها و درختان از دیگر ویژگیها، صخرهچهره

  تأثیرگذاري سبک نگارگري غربی بر نگارگري هند

أثیرات سبک نگارگري ایرانی بر نگارگري هندي، نگارگري غربـی نیـز بـه پس از مجموعه ت

هنر هند راه یافت. هنر نگارگري غربی از زمان حکومت همایون دومین پادشاه مغولان هند مـورد 

توجه قرار گرفت. در دورة همایون نگارگران هندي به تقلید از آثار نگارگري اروپایی پرداختنـد. در 

هاي آن محبوبیت بیشتري در سرزمین هند یافت. در مارس گري غربی و سبکدورة اکبرشاه نگار

ق یک هیأت ژزوییت در دربار اکبرشاه حضور یافتند. ایـن هیـأت مـذهبی بـه امیـد 987م/1580

مسیحی کردن اکبرشاه یک نسخۀ انجیل پلانتین که توسط نگارگران هلندي با سـبک رئالیسـت 

اکبرشاه شیفتۀ این تصاویر با درون مایۀ مذهبی شد لذا دسـتور مصور شده بود، به او اهداء کردند. 

داد تا نگارگران دربار تصاویري از مریم مقدس و فرزندش عیسی مسیح را همانند سبک رئالیست 

) در نتیجۀ این اقدام، سبک رئالیسم اروپـایی در هنـد راه 176:1347غربی نگارگري کنند.(پرایس،

  یافت.

ق انجام شد نشـان دهنـدة تـأثیر سـبک 1002م/1595نظامی که در  نگارگري کتاب خمسۀ

رئالیسم اروپایی بر هنر نگارگري هند است. دومین سبک غربی که در دورة اکبرشاه مـورد توجـه 

آمیز بـا ) سبک منریسـم نمـادگرا و اسـرار10گرایی) اروپایی بود.(قرار گرفت، سبک منریسم(شیوه

) 210:1380اسـمیت،حسی از ناآرامی روانی هنرمند بود.(لوسیتصاویر عجیب و نامتعارف و گویاي 

دورة فرمانروایی اکبرشاه اوج اثرگذاري نگارگري غربی بر نگارگري هنـد بـود. در دربـار اکبرشـاه 

هاي اي وجود داشت کـه نگـارگران بسـیاري در آن حضـور داشـتند و در سـبککارگاه نگارگري

. برخـی تعـداد ایـن نگـارگران را صـد تـن ذکـر مختلف از جمله در سبک غربـی تبحـر داشـتند
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 )brown,1954:63.(کنندمی

در دورة جانشینان اکبرشاه نیز سـبک نگـارگري غربـی مـورد توجـه قـرار گرفـت و در دورة 

گرایی) مورد توجه نگارگران بـود. وي آثـار هنـري جهانگیرشاه بیشتر سبک رئالیسم اروپایی(واقع

شناخت. نگارگران دربار جهانگیر تصـاویر مـذهبی اروپـایی را میانگلیسی و ایتالیایی را به خوبی 

ــد.(پرایس،نگــارگري می ــل،183:1347کردن ــن دوره آلبوم223:1384؛کون ــین در ای هــاي ) همچن

  )335:1383تصاویر به سبک غربی به وجود آمد.(شیمل،

رگري هندي هاي بعد نیز همانند دورة جهانگیر ادامه یافت و نگاتأثیر نگارگري غربی در دوره

تأثیر خود قرار داد. نگارگري غربی بیشتر در بعد تصاویر مذهبی دین مسیح بـه هنـد وارد را تحت

ساز کاهش حس شد. این تصاویر مورد علاقۀ پادشاهان مغول هند قرار گرفتند که در نهایت زمینه

  آمیز نگارگري ایرانی و ناتورالیستی هندي در نگارگري شد.شاعرانه و اغراق

  اي سبک نگارگري هندي در امپراطوري مغولان هنداحی

هـاي ایـن سـبک دیـدگاه تـرین ویژگیاي باسـتانی داشـت. از مهمنگارگري هندي پیشـینه

ها مورد توجه هنرمندان هندي قرار گیـرد امـا بـه ناتورالیستی آن بود که توانسته بود پس از قرن

دانسـتند؛ ایـن هنـر ر شأن خدایان نمیعلت اینکه حکام و رهبران هندوي هند هنر نگارگري را د

توجهی قرار گرفت. با روي کارآمدن حکومت مغولان هند، پادشاهان این حکومـت سـعی مورد کم

گـذاري کردند نگارگري هندي را دوباره احیاء کنند. هنـدي کـردن هنـر نگـارگري مغـولی و پایه

کـه بـه باورهـاي مـردم ) اکبرشـاه 192:1367سبکی ملی نتیجـۀ اقـدامات اکبرشـاه بود.(احمـد،

هاي باسـتانی گذاشت به همین جهت دستور داد که افسـانههاي تحت نفوذش احترام میسرزمین

ــاي ــاویر غاره ــتی تص ــدگاه ناتورالیس ــر دی ــه ب ــا تکی ــا را ب ــا و رامایان ــا«مهابارات ــور »آجانت مص

 ) در دورة اکبرشاه سبک جدید راجپوت شـکل گرفـت کـه بـا طـرد176:1347)(پرایس،11کنند.(

) 194:1367مضامین دنیایی، در جهت احیاي تفکرات و تصورات مذهبی هند باستان برآمد.(احمد،

) با به وجـود آمـدن 76:1383این سبک، نگارگري ملی و بومی شمال سرزمین هند بود.(موریس،

اي یافـت و بـه تـدریج ها فراموش شده بود، حیات تـازهسبک راجپوت، نگارگري هندي که قرن

  )lech,1995:19(.بک نگارگري ایرانی اسلامی و غربی در سرزمین هند شدرقیبی براي س
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  هاي،ایرانی، غربی و هندي در امپراطوري مغولان هندتقابل و تلفیق سبک

تأثیر نگارگري ایرانی، غربی و هندي در سرزمین مغولان هنـد، با عنایت به مطالب فوق تحت

هاي هر سه سـبک در ترسیم تصاویر از ویژگی اي از اختلاط آنها به وجود آمد کهسبک نگارگري

شد. این سبک تلفیقی توانست نـوعی همزیسـتی از آثـار غربـی و شـرقی را در هنـر استفاده می

هاي جدید نگارگري نشان دهد. اگرچه در برخی موارد نگارگران سرزمین هند در استفاده از سبک

ایرانـی و همچنـین سـبک رئالیسـت و روي از سـبک تزئینـی  و تلفیقی زیاده روي کردند؛ زیاده

منریسم غربی و ناتورالیست هندي باعث تشئتت هنري در برخی از تصاویر نگارگري هنـد دوران 

ــی ــده، ب ــدر ش ــاویر ک ــد. تص ــان ش ــلوغ از ویژگیمغول ــن دوران روح و ش ــارگري ای ــاي نگ ه

ــت.(برند، ــ218:1383اس ــارگري دوران اکبرش ــق نگ ــایج تلفی ــارگري از نت ــئتت نگ ــن تش اه ) ای

هاي نگارگري بیشترین سـعی را در اسـتفاده از سـه ) در دوران او کارگاه328:1383است.(شیمل،

  سبک هندي، ایرانی و غربی کردند.

  افول هنر نگارگري در سرزمین مغولان هند

با به سلطنت رسیدن اورنگ زیب نگارگري مغولان هند رو به افول نهاد. اورنگ زیـب کـه بـا 

) فـردي 52:1383؛ شـیمل،125:1387جهان بـه قـدرت رسـید.(دولاندلن،زندانی کردن پدرش شاه

) اورنـگ زیـب حمایـت و 223:1384داد.(کونـل،اي نشان نمیطلب بود و به هنر هیچ علاقهجنگ

پشتیبانی حکومت از هنر را قطع کرد. در نتیجۀ این اقدام بسیاري از هنرمندان دربـار او بـه نقـاط 

از این هنرمندان به خدمت و استخدام اشراف زادگان دربـاري مختلف هند مهاجرت کردند. برخی 

) طی 75:1383و برخی دیگر هم به استخدام اشراف و بزرگان هندوي راجستان درآمدند.(موریس،

  )198:1367چهل سال حکومت اورنگ زیب ضربۀ سنگینی به هنر نگارگري هند وارد شد.(احمد،

اش، با هنر نگارگري مخالفـت کـرد امـا هنـر هاي افراطی مذهبیاورنگ زیب به علت انگیزه

هـاي بسـیار انـدکی وي را در حـال نگارگري همچنان در دورة او ادامه یافت. تصاویر و نگارگري

دهد. ) و همچنین در حال نماز خواندن، قرآن خواندن و ملاقات رسمی نشان می12نبرد ساموگره(

ترین زمامـداران هنـد بـود، در سـال ) وي که یکی از قدرتمنـد53:1383؛شیمل،223:1383(برند،

  )  126:1387م در سن نود دو سالگی درگذشت(دولاندولن،1707

هـاي پس از حکومت اورنگ زیب، حکومت مغولان هنـد اتحـاد خـود را از دسـت داد و جنگ

خونینی بین فرزندان او بر سر جانشینی درگرفت که باعـث هـرج و مـرج در سراسـر امپراطـوري 
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) تنها در دورة محمدشاه نبیرة اورنگ زیب، دوباره به نگارگري 194:1316افوز،مغولان هند شد.(دول

توجه شد. بسیاري از هنرمندان از جمله نگـارگران بـه دهلـی برگشـتند و بـا حمایـت محمدشـاه 

بنـد و هاي ایـن دوره بیشـتر موضـوعات غیـر اخلـاقی و بینگارگري روح تازه اي یافت اما نگاره

  کشید.به تصویر میهاي محمد شاه را باري

صورت پراکنده و در بیرون از دربار بـه حیـات م هنر نگارگري به1748بعد از مرگ محمد شاه

هایی نظیر مرشدآباد در بنگـال، لـاکنو در خود ادامه داد. سبک نگارگري ایرانی هم تنها در بخش

شـاه مغـول هنـد، ) پس از بهادرشاه ظفر آخرین پاد56:1383اوده به حیات خود ادامه داد.(شیمل،

ها، حکومـت مقتـدر مغولـان ها سراسر هند را به زیر سلطۀ خود بردند. با سلطۀ انگلیسیانگلیسی

جویان انگلیسـی و عـدم هاي سـلطهپس از چندین قرن شکوفایی هنري به پایان رسید. بدفهمی

انـی و رغبت آنها نسبت به هرچیز متعلق به هنر اسلامی و هندي باعث شدکه سبک نگارگري ایر

مغولی مجالی براي خودنمایی پیدا نکند. در چنین شرایطی سبک نگارگري ایرانی که توانسته بود 

  توجهی قرار گرفت.ها شکوفایی خود را در سرزمین هند حفظ کند مورد بیقرن

  گیري نتیجه

ترین دلایل پیشرفت نگارگري و جذب نگارگران در دورة مغولان کبیر هنـد، درك یکی از مهم

تـرین حامیـان هنـر تـرین و برجسـتهلاي هنري پادشاهان این سلسله بود. خاندان بابر از مهـمبا

بخصوص هنر نگارگري در جهان اسلام بودند. پس از تشـکیل حکومـت مغولـان هنـد بـه علـت 

همجواري با سرزمین ایران که از نظر هنري به تعالی خود رسیده بود و همچنین ورود غربیان بـه 

هاي ایرانی و غربی قرار گرفت. هنر نگارگري ایرانی تأثیرسبکنگارگري هند تحت شبه قارة هند،

طوري کـه صفوي که هنري تزیینی بود، خیلی زود مورد توجه پادشاهان مغول هند قرار گرفت به

تأثیر نگارگري ایرانی به وجود آمد و سبک ایرانی بیشترین تـأثیر را مدارسی براي نگارگري تحت

شمار مورد توجه مایۀ اسلامی و تزئینات بیندي گذاشت. این سبک توانست با درونبر نگارگري ه

هاي نگارگري تأثیر سبکنگارگران هندي قرار گیرد. پس از نگارگري ایرانی، نگارگري هند تحت

غربی رئالیست و منریسم قرار گرفت. اگرچه نگارگران دوران مغولان هند بیشتر کپی آثار غربی را 

 .دادندر میمدنظر قرا

ها دوباره احیا شد؛ این سبک که در دورة اکبرشاه، سبک هندي نگارگري باستانی پس از سال

راجپوت نام گرفت توانست به علت حس ناسیونالیستی تأثیرگذاریش را بـر نگـارگري هنـد حفـظ 
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کند. با توجه به حضور این سه سبک نگارگري در هند، آثاري تلفیقی به وجود آمـد کـه هـر سـه 

سبک در آن نمودار شدند. اگرچه در برخی آثار تلفیق بیش ازحد، به اصل اولیۀ نگارگري ضربه زد 

و باعث تشئتت هنري شد اما این همزیستی هنري نقطۀ اوج تلفیق هنر نگـارگري مغولـان کبیـر 

ها بـه تـدریج بـه علـل تعصـبات مـذهبی، ملاحظـات هند بود. نگارگري مغولان هند پس از سال

ف حکومت مرکزي و ورود استعمار غـرب رو بـه افـول نهـاد و هرگـز بـه اوج خـود سیاسی، ضع

  بازنگشت.
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  )19:1384قرار گرفت و باعث پدید آمدن سبک مغولی شد.(شراتو؛گروبه،

سـال بـه سرپرسـتی سـیدعلی  15اسلامی که طـی  –هاي ایرانی حمزنامه شامل داستان -7

  ازي مصور شد.تبریزي و عبدالصمد شیر

8- bshndas  

تر از شاه عباس که لـاغرتر اسـت کشـیده شـده در این نقاشی جهانگیر بزرگتر و با شکوه -9

  است.

10- mennerism  اصطلاحی که از سدة هفدهم در هنر ادبیات رایج شد. منریسم تقریباً به

هـاي ناملـایم از نگهـاي پـرپیچ و تـاب، رها، حرکتپرداخت. دراز نمایی پیکرهفیگور انسانی می

  دهاي نگارگران منریسم بود.شگر

 ).39:1375نائینی،هاي حماسی هند باستان(جلالیاز داستان -11

  اورنگ زیب طی این جنگ مخالفانش را شکست داد. -12



 

150 

    

150 

    

1395 ستانپاییز و زم ،8 هشمار چهارم، سال  

  منابع و مأخذ

تاریخ تفکر اسلامی در هند، ترجمـۀ نقـی لطفـی، محمـد جعفـر یـاحقی،  .)1367احمد، عزیز(

  .رات کیهان با همکاري انتشارات علمیتهران، انتشا

). راهنماي صنایع اسلامی، ترجمۀ عبدالله فریار، تهران، انتشارات 1383اسون دیماند، موریس(

  علمی و فرهنگی.

 ). هنر اسلامی، ترجمۀ محمود پورآقاسی، تهران، انتشارات سورة مهر.1387البهسی، عفیف(

فر، تهـران، مؤسسـۀ مطالعـات هنـر نـاز شایسـته). هنر اسلامی، ترجمۀ مه1383برند، باربارا(

  اسلامی.

نیا، تهـران، بنگـاه ترجمـه و ). تاریخ هنر اسلامی، ترجمۀ مسعود رجب1347پرایس، کرستین(

  نشر کتاب.

  ). هند در یک نگاه، تهران، بی نا.1375نائینی، محمدرضا(جلالی

عثمانی و علی پیرنیـا، تهـران، ). تأثیر اسلام در فرهنگ هند، ترجمۀ عزالدین 1374چاند، تارا(

 نشر پاژنگ.

  ). سرزمین هند، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران.1337حکمت، علی اصغر(

  .26، صفحه 4، ماهنامۀ رشد آموزش هنر، شماره »منریسم). «1386خاوري، هادي(

  ). تاریخ هند، ترجمۀ فخرالدین گیلانی، تهران، چاپخانه مجلس.1316دولافوز، ث(

  .2). تاریخ جهانی، مترجم احمد بهمنش، تهران، دانشگاه تهران، ج1387شارل(دولاندلن، 

،ترجمـۀ » هاي کارگاهیهاي عملی و شیوهنگارگري مغول، مواد، روش).«1384ام(راجرز، جی

  .87-88زاده، کتاب ماه هنر، شمارهجمیله هاشم

قـوب آژنـد، تهـران، ). هنر ایلخانی و تیمـوري، ترجمـۀ یع1384شراتو، امبرتو؛گروبه، ارنست(

  انتشارات مولی.

). در قلمروي خانـات مغـول، ترجمـۀ فرامـرز نجـد سـمعیی، تهـران، 1383شیمل، آنه ماري(

  امیرکبیر.

  ). هنر اسلامی، ترجمۀ هوشنگ زاهري، تهران، انتشارات توس.1384کونل، ارنست( 

سـجودي، ). تاریخ مختصر هنر هند، ترجمۀ فـرزان سـجودي و کـاوه 1388سی(کریون، روي

  .تهران، فرهنگستان هنر جمهوري اسلامی ایران
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فر، تهران، مؤسسه مطالعـات هنـر ). نگارگري ایرانی، ترجمۀ مهناز شایسته1389کنباي، شیلا(

  اسلامی.

  ). نگارگري ایران، ترجمۀ عربعلی شروه، تهران، انتشارات نشر دنیاي نو.1384گري، بازیل( 

صـطلاحات هنـري، ترجمـۀ فرهـاد گشـایش، تهـران، ). فرهنگ ا1380اسمیت، ادوارد(لوسی

  انتشارات عفاف.

  ). فرهنگ و تمدن اسلامی، قم، دفتر نشر معارف.1384ولایتی، علی اکبر(

). ادبیات عامیانۀ ایران، به کوشش حسن ذوالفقاري، تهران، نشـر 1383محجوب، محمدجعفر(

  چشمه.

  ات فرهنگستان هنر.). حمزنامه،خیال شرقی، تهران، انتشار1384حسینی، مهدي(
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