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 ھند نقاشی در  در تاثیر نگارگری ایرانی  

 نسیم کمپانی

 

 درآمد

شمال و شرق ھند مورد حملھ سلطان  ،در قرن دھم میالدی
از این تاریخ بھ  محمود غزنوی و محمد غوری قرار گرفت.

آغاز و نفوذ مسلمانان و حاکمان مسلمان بر ھند  حضور ،بعد
چندین سلسلھ بر ند، در دوران استیالی مسلمانان بر ھ .گشت

 سلطان لوکمم سلسلھ  ، از جملھھند حکمرانی کردند
  )،1414ـ1320( تقلقیان )،1320ـ1290(  خلجی سلسلھ )،1298ـ1192(

، تا )1526ـ1451( لودیسلسلھ  )، و 1451ـ1440( یسعیدسلسلھ 
سلطنت  .رسید (گورکانیان)ھند یا نوبت بھ مغوالن مسلمان

بابر  ظھیرالدین محمد سلطانتوسط  1526دھلی در سال 
ی پادشاھپایان یافت و او  گورگانی با شکست ابراھیم لودی

 یان نھاد.نگورکانی را ب
فرھنگ و   ھندبا اختالط فرھنگ بومیِ ی گورکانی، در دوره

ترکیب این دو  ورد.آبر فرھنگ جدیدی سر  ،اسالمیـایرانی
نقاشی مکتب بومی . ات شگفتی داشتثیرنیز تأفرھنگ بر ھنر 

 از منطقھ غرب و مکتب اسالمی دقیقا�  یھا از ھندیمستقیما� 
د، تحت سلطھ سلطنت جدی ثیر پذیرفتھ بود.ایرانی تأسبک 

این  شد. ایجاد ""سلطنت ی در نقاشی بھ نامامکتب تازه
تحت مناطق ) 1: شکل گرفت مکتب توسط سھ منطقھ فرھنگی

مناطق  )3، و افغانستان تحت حمایتمناطق ) 2، ایران حمایت
ھای ایرانی نتیجھ این تلفیق سبک آسیای مرکزی. تحت حمایت

ر نقاشی و معماری منشور جدیدی در ھن ،با فرھنگ بومی
ثیر را بر ھنر شبھ دوره مغول بیشترین تأ .بنیان گذارد

 اسالمیـقاره ھند گذاشت و باعث گسترش و نفوذ فرھنگ ایرانی
در تقلید در ھمھ ان این دوره سعی پادشاھشد، زیرا بیشتر 

 ، معماری،نقاشیداشتند. دربار ایران  مسائل از ایران و
زبان و ادبیات چنین ھم آداب و رسوم درباری و پوشاک،
 .سخت مجذوبِ آن بودندگورکانی بود کھ سالطین اموری فارسی 
 

 اسالمیـسبکِ ایرانی
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ھنر مشترک اسالم  کھ یمکتب جدید پرداختن بھ بحثِ پیش از 
خصوصیت نقاشی مورد  بھتر است اطالعاتی در ،استو ھند 

در  .دھیماصفھان و بغداد بھ دست  ھرات، اسالمی در سمرقند،
 اسالمینگارگرِی سبک  ،در ایران یانمت تیمورودوران حک
و شخصی�ت ھنری یافت. سپس بطور نامحسوس  مستقل شدتقریبا� 

پدر  .و در آن ادامھ پیدا کرد راه یافت بھ شیوه صفوی
کھ اند دانستھشخصی بھ نام نقوت المجررین را تیموری مکتب 

بھزاد  پیر سید احمد را پرورش داد.و جھانگیر بخارایی 
ھای نگارگری را بھ قلھکھ بود پیر سید احمد شاگرِد نیز 

 .رفیعی رساند
بھزاد اواسط قرن پانزدھم دیده بھ جھان گشود و پس از 

بار منصور بن در نقاشِ بھ سمِت  ،درک محضر پیر سید احمد
 با برآمدِن صفویان، .، رسیدحاکم تیموری خراسان ،بایقرا

 مدو بھ خدمت شاه اسماعیل صفوی در آ از ھرات مھاجرت کرد
 .بودبھ ھنرورزی مشغول تا آخر عمر در دربار صفویان  و

ن روزھا آ او در شھر تبریز گذراند. را این سالھابیشتر 
فتح کرده بود و در  ند راھ ،بابر سرسلسلھ گورکانیان ھند

 ستاره اقبال بھزاد در اوج شکوفایی خود بود. این زمان
در کارش  رفت و طبیعتا� سبک او نمونھ کمال ھنر بشمار می

بابر و سالطیِن گورگانی، از جملھ  خبره زمان خود بود.
بھزاد را سرمشق  )،بردمد�تی در ایران بسر کھ (ھمایون 

ن را بھ پیروی از او مندانقاشان ھند قرار دادند و ھنر
بھزاد و مکتب او نسخھ اصیل برای پیروی  کردند. تشویق 

عناصر سبک تیموری بھ شیوه بدین سان و  گشت نقاشان ھند
ھند اورنگ آباد  نزدیکی شھر کار نقاشی غارھای آجانتا در

 پیوند خورد.
 

 سبکِ تلفیقیِ نق�اشیِ ھنِد اسالمی

تصاویر ست کھ آن ا تلفیقی ت  این ھنرااز خصوصییکی 
شکار  ھا،قلعھمحاصره  ھای جنگ،صحنھ د.ندارخاص�ی اھنگ  ضرب

چنین عاشقانی چون اما ھم شود.طبعا بسیار زیاد دیده می
ھای  ھا و پذیرایی جشن شیرین و فرھاد، لیلی و مجنون،

شاھزادگان نیز بھ وفور دیده  مجلل دربار پادشاھان و
 .عارفانھ استاخالقی و  مضامیننفوِذ . باالتر از ھمھ، شودمی

بھ خود  دائما� ند کھ ذھن بشر را اشاه و گدا دو قطبی بوده
روز ممکن است کھ درویش فردا ام . سلطانِ مشغول داشتھ است

در قلب خویش زھد و ریاضت را باید شاه ھمیشھ  ،پسباشد. 
 ھای گوناگون ترسیم شده:این درویش در صحنھ احساس کند.

کھ چون یک  درویشی ه،ھای انبودرویش در جنگل
درویشی کھ در جذبھ و  کند،گرحیوانات وحشی را رام میمعجزه

 ھیوال و دیو، تصور جن، پردازد.یمسماع صوفیانھ خویش بھ 
از این و، ھمیشھ بین مردم جایگاھی خاص داشتھ نیز پریان 

 اند.نقاشان سخت بھ این مسئلھ پرداختھ ،رو
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 دھدیسلطان مندو دستور تھیھ شیرینی م

میالدی، اندازه  1510-1490،نعمتنامھدوره پیش از گورکانیان، از کتاب 
 کتابخانھ بریتانیا،سانتیمتر،   5/21در  31

 149بخش کتب فارسی، ص 
از جنگ تن بھ تن خبری نیست  ،ھای تعقیب و شکاردر صحنھ

 . در ضیافتشودآشفتگی در تصویرھا دیده نمیھیچ گونھ و 
بندی  در ترکیبحتی شود. نھ توجھ میبھ ھر شخص جداگا ھا،

ریختگی دیده آشفتگی و درھمرامشگران نیز نوازندگان و 
 .شخصی�تی متمایز دارندنیز برگھای درختان  شوند.نمی

 آورد.در نظر مینگاری را نقاشی گاه نوعی پیکر
و حیرت کھ در حد خود بسیار ھوشمندانھ   ایپیکرنگاری

 ،غارھای آجانتا وجود دارد درمانند آثاری کھ  است. انگیز
اما چھ  خط وسیلھ توضیح و بیان مطلب است.در اینجا ھم 

اختالف فاحشی بین دو خط وجود دارد. در اینجا خط خمیده 
شود و دایره و زاویھ کلفت و باریک می شکند،می شود،می
 نویس یاکارھایی را کھ یک خوشتمام  خالصھ اینکھ سازد.می

 .دھداز دارد انجام میپسند نی مشکلنقاشِ 
نچھ در غارھای آھند را باید تلفیق  نگارگریمکتب جدید 

 ھا و ابعادِ سازِی فاصلھد داشت با تناسب و قرینھآجانتا وجو
این مکتب  . ایران دانستثر از مکتب سمرقند و ھراتِ متأ
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 شکوه و جالل گذشتھ را رونق و درخشندگی جدیدی بخشید. جدید
متین اعتباری تازه و و مسلمانان  نیانیرو و کارآیی ھند

یک نوع غنا و کمال در در آن کھ  ،بھ ھنِر مذکور بخشید
سیر تکاملی سبک  .وجود داشتباریک بینی و ظرافت رنگھا و 

ھای سبک احتمال دارد بابر نمونھ تازه بسیار سریع بود.
و مسلمان شناسانده  موری را در آگرا بھ ھنرمندان ھندیتی

سلطنت ھمایون نیز تقلید شیوه جدید ادامھ  در دوران باشد.
در دوازده جلد و بیش از  داستان امیر حمزهوقتی . داشت

ھنرمندان  ھزار و چھار صد صحنھ و تصویر پیشنھاد شد،
 کار بزرگ تشریک مساعی کنند.بسیاری وجود داشتند کھ در 

آنان تعدادی از ھنرمندان ایرانی نیز وجود در میان 
 ،بھ گمان غالب ،دی وسیع و سنگین بود کھکار در حداشتند. 

در این شک�،  بی در اوائل سلطنت اکبر شاه بھ پایان رسید.
ثیر تأ ،اندخواندهرا مکتب ھمایون  آنکھ  ،مکتب نوپا

تیموری در  رویھ سبک کنیم.مشاھده می ھنرمندان ھندی را
در ھمینطور  ،برجستگی خاصی داردھا ترسیم مناظر و معماری

اما در  درخت و حیوانات. آب، ھا،ابرھا، صخره نشان دادن
ھای نژادی و ترسیم لباسھا و نشان دادن انتخاب چھره

اینھا ی در نمایش دادن مجموعھ دارد.آزادی بیشتری  حرکات،
 .نیز ھماھنگی فراوانی ھست

ان اکبر بایستی در این مکتب تعلیم رھنرمندان بعدی دو
چھار استاد مسلمانی  کھو احتمال زیاد دارد  یافتھ باشند
بھ شده نان نام برده آاز  آیین اکبریکھ در و ایرانی 

این چھار تن عبارتند  ھنرمندان پرداختھ باشند.این پرورش 
میر سید علی تبریزی و  عبدالصمد شیرازی، از فرخ قلماق،

گروه از شاگردان کھ ھندی بودند بھ احتمال  نآ مسکین.
شی باشند کھ در کار بایستی از ھنرمندان نقازیاد می

ھای سنتی تبحر داشتھ و از چنان شھرتی برخوردار شده روش
 ت اینکھ درپس اکنون عل بودند کھ بھ دربار راه یافتند.

ھندی تا بدان حد ـدوران سلطنت اکبر سبک جدید اسالمی
 شود.یافت مشخص می اعتبار و گسترش
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 چیتری یا خانم نقاش مشغول نقاشیِ یک چھره است
، موزه بھارات کاال 2/19در  1/23میالدی، اندازه  1630وره گورکانیان د

)، این نقاشی یکی از معدود نقاشیھایی است کھ زنان 682بون (شماره 
دھد کھ زنان دھد. این نقاشی نشان میرا در حال نقاشی کردن نشان می

 اند.نیز در حرمسرا بھ ھنر نقاشی مشغول بوده
 

مھیش  مادو، کیشو لعل، بسوان، دسوانت، نام کسانی چون
برده شده است و در  آیین اکبریدر کتاب  و بسیاری دیگر

کھ تاریخ تیمور و جانشینانش تا بیست و دومین  ،نامھتیمور
مانند  ینام بسیاری از ھنرمندان ھند است، سال سلطنت اکبر

در برخی موارد نام  مده.آسورداس و شنکر  سورجن، تولسی،
 مانند گجرات، ،مده نیز ذکر شدهآنجا آشھری کھ نقاش از 
از  ھای میانھ تاریخدوره این سھ شھر در کشمیر و گوالیار.

اند. اینکھ نقاشان عمده و معتبر فرھنگ ھند بوده مراکز
اند این واقعیت را دوره اکبری بیشتر از این شھرھا بوده

جانتا نیز آھای غارھای  ھنر ھندی پس از نقاشیرساند کھ می
تنھا تقلیدی از  و اینکھ ھنر گورکانی داشتھ است ادامھ
 ، بلکھ گسترش سبکھای آسیای مرکزی و ایران نبوده اسلوب
بوده در آن مؤث�ر دیمی با الھام از اصول جاری نیز ھای ق
از  در دوران سلطنت جھانگیر سبک ھندی خود را کامال�  است.

و  کمال و زیبایی رسیدکشیدن تمثال بھ حد  تقلید جدا کرد.
دوران سلطنت شاه  ھای شکار مقبولیت عام یافت.ترسیم صحنھ

ھا ترین رنگموھا و باارزش. بھترین قلمجھان اوج ھنر بود
ھنرمندان ھندی آن از میان  مورد استفاده قرار گرفت.

منوھر و  آنوپ چتر، من،الیاس چتر نام کلیان داس،دوران 
ر رای آنوپ قابل ذکر است و از مسلمانان محمد ناد

پس  ھاشم و محمد فقیر هللا را می توان نام برد.میر سمرقندی،
از شاه جھان سلیقھ ھا از میان رفت و ھنر رو بھ زوال 

 گذاشت.



6 
 

اھمیت  از ھای جنگ و فتحھای قدیم ترسیم صحنھ در نقاشی
 ،نامھ دارابخاصی برخوردار بود. خاصھ در کارھای تصویری 

ھا زیاد دیده حنھاین ص ھابھاراتاھ محماسو  تیمورنامھ
کھ از یک طرف  یو اسالم شیوه نقاشی ھندی عالوه بر شود.می

از جانب  شود وبا کارھای دیواری غارھای آجانتا مرتبط می
مکاتب فرعی  سمرقند و ھرات،دیگر بھ کارھای نگارگرِی 

 مستقل ت یااوجود داشتند کھ از لحاظ خصوصی نیز دیگری
و مکتب اصلی مرتبط بھ یکی از دبودند و یا بھ نحوی 

و پادی در جی پور و کانگدا  نقاشان مکتب راجپوت شدند.می
 ھیمالیاھای ھا و درهدر تپھ چنین شھرھای ھندونشینو ھم

 ی باستان داشتند.توجھ و عالقھ زیادی بھ آثار ھند
سبکِ  کشمیر و پتنا میان این دو لکنو، ھنرمندان دکن،

بھ ھر حال  .اندفتھھای فرعی قرار گراسالمی و آثار سبک
ھایی ھستند کھ از منبع اصلی ھنر کھ در دربار اینھا سبک

 اند.ده الھام گرفتھدھلی یا آگرا بو

 
 

 رسیدن
سانتیمتر، کتابخانھ چشتر  21.2×30.9 ، اندازهنامھ پادشاهاز کتاب 

 بتی
یعنی  سھ پسر بزرگ شاه جھان،میالدی،  1628ماه مارچ  8در روز 

 بزرگشاھزاده شجاع و اورنگ زیب بھ ھمراه پدر شاھزاده داراشکوه،
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شان آصف خان در یک مراسم رسمی. در مراسم رسمی جلوس بھ ھمراه 
اشراف و درباریان موسیقیدانان "نوبت خانھ" نیز حضور داشتند و رام 

 نقاش این اثر را بھ زیبایی و سرزندگی تمام خلق کرده است. داسِ 
مغولی یا  انی،پیشرفت و کمال در اسلوب نقاشی ایر

انتخاب موضوع از  .است  ھماھنگ بودهراجستانی تقریبا� 
در  شده.گرفتھ میو شرایط زندگی شاھزاده الھام  قھیلس

اساطیری ھندی زمینھ را برای نقاش دربار ھندوان  تاریخ 
اما در دربار سلطنتی شکوه و فتوحات مطرح  کرد،فراھم می

زیرا در  ،دانیممی ، ما ھر دو را درباریدر ھر حال شد.می
ی گمارد تا برایش نقاشنکھ نقاش را بھ کار میآحالت  ھر دو

شکی نیست کھ در  اند.کند پادشاھان و شاھزادگان بوده
زیرا رفتار  ھا آزادی و تنوع بیشتری ھست، اسلوب راجپوت

یار داشت، اما کیفیت نان با مغوالن تفاوت بسآاجتماعی 
 نھا بھ ھم نزدیک است.ھنری آ
مارسوامی انجام وضیح نقاشی سبک راجپوت کھ توسط کتو

ھا  راگینی سازد.را آشکار میخود چنین حقایقی  گرفتھ است،
در ھستند کھ مانند زنان  یراجپوت ھا زنان و نایاک
 اند.ھای ایرانی زیر درختھای پرشکوفھ نشستھ نگارگری

دقیق بھ جزئیات چون  توجھ خالی بودن فضا، روشنی طرح،
، منظره زیبایی کھ ترسیم شده و حاالت و لباسھاھا  زینت

ھنر ایرانی است کھ از گیرا و ماھرانھ تمامی بیانگر 
ممکن است موضوع مطرح شده  ترسیم شده است. دیدگاه ھندی

بندی و  ترکیب اما طراحی، باشد، متأثر از جامعھ ھند
 .ایرانی استآمیزی رنگ

ت بھ نھایت حکام مسلمان در حمایت و تشویق ھنر و ادبیا
 طبعا�  نان تقلید کردند.آکوشا بودند و شاھزادگان ھندو از 

 چنین اسلوبی کھ ناشی از ترکیب ھنر مسلمانان و ھندوھا در
 اختالفاتی از لحاظ ذوق محلی  دربار مغوالن بود با اندک
آمریتسر  الھور، کانگدا، جامو، ھنرمندان دربار در جی پور،

و بھ  لید کردندرار دارد تقو تانجور کھ در فاصلھ زیادی ق
 .سبک عام در سرتاسر ھند رواج دادند صورت

روشھای نقاشی مینیاتور کھ در دربارھای پیش از 
مسلمان سالطین این رشد و نمو کرد مانند دربار گورکانیان 

این دوره  وجِھ تمایز .استاستثنایی  نسبتا� دارای گاھشماری 
مسئلھ شاھد این ت. شور و حرارتِ دینی و مذھبی آثاِر آن اس

یعنی فرھنگ بومی  ،استبا ھم  بھ ھم آمیختن ذوق دو فرھنگ
 ،نھ فقط در نقاشی بلکھ در ادبیات و فرھنگ اسالمی کھ

ثیر خود را بر جای گذاشتھ أسیقی و معماری بھ وضوح تمو
نقش مھمی در  گذرزود ھایشیوهاین  افزون بر این، است.

نزدیک بھ  .ندزی کردی اکبر باپادشاھظھور سبک مغولی در 
مالوا و جون  نواحی مستقل پادشاھی گجرات، ،تقلق قلمرو
نقاشان سیار از ایران جذب این  د.دنسیس شده بوأپور ت

صور فارسی منسخ خطی مصور و غیر مراکز فرھنگی شدند.
ھای خودشان را برای روش )ھای بخارا و شیراز شیوهمعموال� (
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، نامھ نعمت ھایکتاب .دبھ وجود آوردنھای سلطنتی کتابخانھ
ترین کتب خطی مصوری ِ◌ سعدی برجستھبوستانو  مفتاح الفضال

 .اند، ھرات و شیراز مزین شدهھای ترکمنھستند کھ بھ شیوه
از اشعار گرفتھ بردر این عصر کتب مختلف  ھایبیشتر صحنھ

 است. بوده عاشقانھ و عارفانھ

  
 رگداشت بابر اولینسلطان سعید خان و بابا خان سلطان در حال بز

 گورکانی نزدیک شھر فرغانھ پادشاه
 ،98/1597تاریخ  ،بابرنامھکتاب  دوره گورکانیان، ،اثِر نقاش جمال

 موزه ملی دھلی نو سانتیمتر، 26×17.1اندازه 
یکی از دھنده دوره نقاشی اکبری الھور است و این مینیاتور نشان

طور ناگھانی عمویش یعنی بابر ب ،میالدی 1502در سال  است. اسناد مھم� 
رسمی این مالقات در واقع غیر کیچک خان را در شھر یغما مالقات کرد.

"با دستور  کھ حتی از اسب پیاده شود. مجال آن را نیافتو خان بود 
نامھ  . بابر در کتاب زندگیناگھانی او ھمھ مضطرب و پریشان شدند"

ن سعید خان و بابا خان "سلطا: این چنین نوشت ،بابر نامھیعنی  ،خود
  "ت کردند.زده مرا مالقازانو سلطان از اسب پیاده نشدند و

ھ رنگ مات و کدر را بھای ھندی تکنیک ساده آبمیناتور
مربوط بھ  او�لیھ شدهنسخ خطِی تذھیب بھ جز بردند.کار می
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نیز و  ،ھستندکھ روی برگ درخت نخل  آیین بودا و جین،
ھای مغولی و  در نقاشی ھای کتانیاستفاده از پارچھ

صورت  ھای ھنری ی در کارگاهکھ در مواردی جزئراجستانی 
ترین ماده در ترین و ھمچنین ساده کاغذ رایج ،گرفتمی

کھ برای نقاشان  یسازبیشترین نوع کاغذھای دست دسترس بود.
عادل  دسترس بود عبارت بودند از: نظام شاھی، رمغول د

اصفھانی و  ، گونی،ایی از چینخت آبادی،دولت شاھی از دکن،
برخی از  مراکز  شد.سلطانی کھ از ایران بھ ھند وارد می

 کالپی، کشمیر، عمده ساخت کاغذ در ھند سیالکوت،
دو یا سھ  جون پور و سنگنیر بودند. آباد،تدول آباد،احمد

کھ بھ این  ورق از کاغذ را صحاف بھ یکدیگر می چسبانید 
 گفتند.می وصلیی نقاشی بھ ھم براھای چسبیده  ورق

دوران گورکانیان ھند ز اصطالحات فارسی کھ در نقاشی ا
 امل، چرب، رنگ،توان از کلماتی چون آبرفتھ میھ کار میب

(نوعی رنگ کھ از  ھرمزی سفید، پرداز، ،قدکاری آمیزی،رنگ
کرم دانھ (نوعی کرم کھ  شد)،آورده میجزیره ھرمز بھ ھند 

و  دانھ پرنگ، الجورد، ،کردند)می تھیھ ن رنگ سرخ راآاز 
ھنری گورکانیان ھند دو    گاه ھایدر کار .نام برد زنگال
ند کھ براستی استاد سرآمد ایرانی وجود داشت مندھنر

ند و بھ آموزش رمز و ھایی دایر کرد بودند. آنھا کارگاه
از  ،یناتتزئ ترین مرغوببرای  ھا پرداختند.راز این ھنر

ی نوکِ ، بدین صورت کھ بھ وسیلھکردندیاستفاده مطال کاری 
و این فرایند  کردندھای طال را روی صفحھ نقش میسوزن ورقھ

کار  .شدمی) خوانده کار سوزنی( کاریسوییبھ نام  عموما� 
روی مروارید و سنگھای  کھ در واقع کار بربود  نوتمدیگر 

ھای قیمتی بود. بدین صورت کھ ھنرمند نقاش با تکھ
ھ حالت ب را نقاشی کردروی نقاشی نصب می ی کھ برھایجواھر

 ورد.آمرصع در می
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 گورکانی در پیری پادشاهاورنگ زیب 
کتابخانھ  سانتیمتر، 11.4×7.8 میالدی، 1700سال  دوره گورکانیان،

 شناسی و ھندمجموعھ دفتر شرق بریتانیا،
ی انندمدھد کھ بر پنجرهاین نقاشی پادشاھی پیر و خمیده را نشان می

 او رااطراف آراستھ  و بالشی پرده زربفت گلدوزی شده نشستھ و
در حال پادشاه  تطابق دارد. این پرده با طاقچھ کامال�  اند.گرفتھ

حاکی از جامھ و دستار او کھ از کتان سفید است است. خواندن قرآن 
 .ی بودنستعلیق و شکستھ و خط نسخ او بخوبیِ  .داردزندگی ساده روش 

توانم : "من نمیبھ میرزا مکرم خان صفوی استاد موسیقی گفت او زمانی
بھ موسیقی گوش فرا دھم بدون اینکھ نی یا  بویژه طبل پکاوج در 

من گوش دادن بھ و، بنابراین،  استحرام میان باشد، اما این کار 
میالدی اورنگ زیب دستور داد  1677در سال  "م.کنمیآواز را  نیز ترک 

ھای گلدوزی شده طال و  شده ساده باید بھ جای لباسھای گلدوزی  لباس
جایگرین شود. اینھا ھمھ نشان از نفوذ اسالم در پادشاھی نقره 

 گورکانی دارند.

برای مدتی در نزد ھمسایھ 1544وقتی ھمایون در سال 
 نقاشی برد،یران در دربار شاه طھماسب بھ سر میبزرگ خود ا

شاه  جلب کرد. ھای دربار او توجھ ھمایون را بھ خود
کھ  بود،ود از عالقمندان نقاشی و مشوقین نقاشان طھماسب خ

) ی طھماسبیشاھنامھ(ترین شاھنامھ دنیا نظیر در حقیقت بی
ولی درآن زمان چون شاه طھماسب از  برایش تھیھ شده بود.

ھمایون  نداشت، یدنیا روگردان شده و بھ ھنرھا دیگر توجھ
در  1546کھ در سال را  استاد تبریزی دوبسادگی توانست 

 نھاآیکی از  .با خود بھ ھند ببرد بردندبھ سر می قندھار
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کھ مصور بود و دیگری عبدالصمد  میر سید علی مصور پسر میر
ایشان، از طریق  معروف شد. شیرین قلمبھ عنوان  ھابعد

و پس از رفتند  )1554( بھ دھلی )1549با ھمایون ( کابل،
کھ در نقاشی برای این نان شد.آر دااکبر عھده ،مرگ ھمایون

و  را جذب دربار کرد تحولی بوجود آید اکبر نقاشان ھندی
در مدت . نقاشان تبریزی شروع بھ کار کردند در کنارآنان 

این سبک ظرافت زیرکانھ  زمان کوتاھی سبک مغولی پدید آمد.
بھ  ،نشاط ھنرمندان ھندوو باسبک ایرانی را با دید قوی 

زیستی دور از و بھ یک ھم کردتلفیق  ،آورگفتای شگونھ
نخستین اثری کھ در این زمان مصور شد  .انتظار دست یافت

ن آپس  از  نظیر داشت. بی نگاره 250بود کھ  نامھطوطیکتاب 
سال  15از  بیش نآ نقاشی ھای کاِر کھ بود  نامھحمزهکتاب 

 طول کشید.
 نام داشت.قلم یگری کھ در این زمان زاده شد نیمسبک د

با  دھد،ای رنگی کھ تصویر را شکل میدر این سبک خطوط قھوه
طال یا رنگھای کامال لطیف بھ برجستھ نشان دادن ان کمک می 

برای صحنھ ھای کھ مصور سازی دست نویس ھای ضروری کردند.
طرح دقیقی ریختھ میشد،غالبا نقشھ ابتدایی بھ دست بودند،

ند دیگری داده میشد یک ھنرمند و  رنگ آمیزی بھ ھنرم
 درحالی کھ برای چھره ھا متخصصانی وجود داشت.

ی برای زنده کردن اوسیلھ نقاشی از یک سو ،برای اکبر
و از سوی دیگر راھی برای بھتر شناختن  متون تاریخی

اگر اکبر عاشقی شوریده برای نقاشی  ھمنوعانش بوده است.
قاشان بزرگ از ن شد.بود، جھانگیر یک خبره واقعی محسوب می

الزمان گرفتھ بود، در  زمان او آقا رضا بود کھ لقب نادرة
ی سبک او بر نقاشی سبک راجپوتی ھا نقاشی ،این دوره

، ابوالحسن و در زمان جھانگیر ثیری مستقیم گذاشت.تأ
کشیدن طبیعت بودند و  ترین نقاشان درمنصور برجستھ

 قاش ھندی،دو ن .آمدنگار بھ حساب میانداز بھترین چھرهبیش
 نافذ از ، ترکیبی لطیف و در عین حالیعنی منوھر و بسوان

 کردند.ترسیم میھا  ی زاھدان و جوکیچھره
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 گویدشاھزاده مرادبخش رسیدن خسرو پسر نظر محمد خان را خوشامد می

 سانتیمتر، 34.9×24.1 میالدی، 1648 ،گورکانیدوره  نقاش فتح چاند،اثِر 
 بونموزه بھارات کاال

این  ترین پسر شاه جھان نزد پدر می رسد. اھزاده مراد بخش جوانش
 .بھ وجود آمده باشد (بلخ) در سیراب در قرارگاھیموقعیت ممکن است 

توان دید این است کھ در ھر در این نقاشی مییکی از چیزھای مھمی کھ 
این نمونھ پارچھ بھ  .اندایبان اشراف و درباریان  ایستادهدو طرف س

 گفتند.می پتک یا ساشھ محوطھ را احاطھ کرده زربفت ک
قابل ذکر است  این دورهدر نقاشی دیگری کھ ویژگی 

اشکالی کھ از ترکیبِ ، ھای ترکیبی است شکلتمایل بھ ترسیم 
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البتھ ھیوال و حیواناتی چون فیل تشکیل شده باشد. انسان و 
چون این موضوع این امر از بداعت چندانی برخوردار نیست، 

ھای مصو�ر بویژه در نسخھ ،یابیمدر ھنر ایرانی می بال� را ق
 .مقلسیاهو بعدھا در آثاِر  عجایب المخلوقاتکتابھایی چون 

 

 لیمکاتب نقاشی مغو

 از مد کھآپدید  این دوراندر  نقاشیچندین مکتب 
(لکنو) و مکتب  مکتب اودهتوان بھ مینھا آترین مشھور
مکتب دارای ن دو ھر کدام از ای. آباد اشاره کردمرشد

نھا آکھ بھ شرح مختصری از  خصوصیاتی خاص خود بودند
 پردازیم.می

 
 . مکتب اوده (لکنو)1

آباد فیضاوده، در شھرھای  ینی اودهتزئ و انگیزسبک دل
بھ بعد بھ  1750نقاشانی کھ از سال  .رواج داشتو لکنو 

تکنیک مضامین و موفق شدند کھ با  اوده مھاجرت کردند
تضادھای صریح و تزیینات خارجی این سبک را و فاخر شاھانھ 

 1760 نان بین سالھایآشاھکارھایی کھ  تحول و تکامل بخشند.
بھ  آنھا و گرایشِ  متنوع بود وردندآوجود ھ ب 1800تا 

ھنرمندان از دھلی  مھاجرت .شدمیکمتر و کمتر  مضامیِن شاھی
شتری بھ لکنو و دیگر مراکز فرھنگی بین این سالھا شدت بی

 ادبیات و نقاشی در دربار شجاع الدولھ رشد گرفت.

 ،) باعث تخیلھ پایتخت1775ـ79( ) و آصف الدولھ1745ـ75(
از ھنرمندانی بنامی  شد. از ادیبان و نقاشان ،یعنی دھلی

 توان از میرکالن خان،کردند میکھ در اوده زندگی می
اد غالم بھادر سینگ و است فیض هللا خان، نیواسی لعل، نیدمال،

 رضا نام برد.
 
 مرشد آبادمکتب . 2

آباد باقی مانده ھایی کھ از مکتب مرشد نخستین نقاشی
 56-1740متعلق بھ حکومت نواب علی وردی خان است کھ از سال 

 مرکزآباد در واقع مرشد .کردمیدر این منطقھ حکمرانی 
برای انواع  بازرگانی یمرکز و اداری ایالت بنگال بود

. "شبنم صبحگاھی" کیفیت بھ نام بان و موسیلینِ ، کتاابریشم
ھا قالع بریتانیایی ،)1757( جنگ پاالسی پیروزی در در پی

 اما این مسئلھ مانع از ،نظامی خود را افزایش دادند
عرصھ  اسالمی نشد.ـای سنت ھندیادامھ ھنرھای بومی و منطقھ

وردی و حوادثی بود کھ هللا دربار محل وقوع یک سری رویدادھا 
فردی  ن را بھ انجام رساند. اوآموریت داشت خان مأ

در  یکارھای نقاشی و .بافراست و جوانمردی پاکدامن بود
ھایی چون  سازی رنگواقع اعتال بخشیدن بھ ترکیب و خالص

سیار نفوذ نقاشان  خاکستری و آبی تیره بوده است. سفید،
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 سبتا� ن مده بودند باعث تغییرآنجا آکھ از دھلی و اوده بھ 
 ،بطور سنتی شد. 1765سبک نقاشی مرشدآباد از سال  در زیادی
پایان دوره  ھای تمام نقاشیالگوی کھن  ساختار در یرکود
یعنی عدم تناسب رنگ سفید در  ،شوددیده می و اوده  مغول

شاھد ظھور مشتریان جدیدی  ،18آخر ربع قرن  در .نھاآ تمام
ھای مقیم ھند و یھستیم کھ شامل انگلیسبرای نقاشی ھندی 

 .شدندمی ھای ھندی   نقاشیمشتاقِ  داران بزرگِ ھمچنین مجموعھ
 کھ بین سالھای ایگروھبان اسکاتلندی فالرتون،ویلیام 

یکی از ھمین  کرد،) در بنگال و بیھار خدمت می1744ـ66(
داد او ترجیح می نقاشی ھندی بود. و طرفداران پشتیبانان

و روش نقاشانی چون  زندگی کند کھ بھ روش بومی مردمان ھند
صراحت خاص�  دیپ چاند پیروانش را تعقیب کند. دیپ چاند و

تلفیق کرده یات اش بر روی جزئالعادهخود را با توجھ فوق
پیاده  دوستانشاز  نگاریچھرهدر این روش را بویژه و  بود
 کرد.می

پور سیکری بھ الھور منتقل  پایتخت از فتح 1585در سال 
 در دست ھستند 1590و  1580کھ از سال ھایی  شینقاشد. 

صر نقاشی عناتلفیقی است از کنند کھ حکایت از سبکی می
عناصر مذکور در این سبکِ تلفیقی  ایرانی، ھندی و اروپایی.

 .اندماھرانھ بھ ھم پیوند خورده و تنظیم شدهبھ نحوی 
پس از جالل الدین اکبر شاه گورکانی  ،1598در سال 
شاھزاده  ھویت عصیانگرل بھ آگرا باز گشت. چھارده سا

سال  را در طول پادشاه آشکار او بود، کھ وارث ،سلیم
، بھ سلیمشاھزاده  ،1600در سال  گذشتھ ناخرسند کرده بود.

پسرش  کھ شامل آقا رضا، نقاشان نمونھ خود، ھمراه
، بود میرزا غالم و چند تن از شاگردان ایشان ،عبدالحسن

بار دو نقاش مھم در .گفتترک د هللا آباد دربار را بھ مقص
فعالیت  1626تا  1600جھانگیر عبدالحسن (کھ بین سالھای 

 1628 تا 1589(کھ بین سالھای  و استاد منصور کرد)می
دست بود عبدالحسن یک جوان نابغھ چپ بودند. )کردفعالیت می

 کرد.زاده معرفی میمرید زاده یا کمترین کھ خودش را خان
ور فراوان زیبایی و لطف نقاشی تزئینی ایرانی را شاو با 

 ھای نگاریچھرهب کرد و گرایی زمان خویش ترکیبا واقعیت
استاد  وجود آورد.ھ از خاندان سلطنتی بای بسیار عالی
زیر نظر استادانی  ،نقاشی ذاتی و طبیعی را درمنصور روش 

 او در کشیدن پرندگان،، آموخت. چون بساون و مسکین
 تبعی�تبھ  ،در این زمان خاصی داشت. تبح�رھا ات و گلحیوان

(جوش  ھای گلر ھم آمیختن ساقھد از سبک نقاشی ایرانی،
در بین نقاشان  و طراحی حیوانات (جانورسازی) ن)اسمیر

ز زمان برای نقاشی ا سازیحاشیھ فرایندِ  بسیار رایج شد.
 ست کھ نقاشان در ایناین ا جھانگیر تا شاه جھان حاکی از

 ھای گیاھی عالقمند شدند.دوره بھ طرح
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، اورنگ زیب درگذشت. درگذشت او شروع یک 1707در سال 
ھ شاھزادگان برای ب ثباتی سیاسی و خوفناک بود.دوره بی

و، در این  پرداختنددست آوردن قدرت با یکدیگر بھ نزاع 
خیم شدن اوضاع سیاسی حمکرانان ضعیف االراده باعث و میان،

 ،برچیدن سریع قدرت از دھلی سبباین وضع  .ندو ناامنی شد
دربارھای  نقاشان بھ شد. ،یعنی مرکز اقتدار گورکانیان

سبک مغولی در آثاری در و با آفریدن محلی مھاجرت کردند 
 نقاشان با روش توانستند این سنت را حفظ کنند. ھانجاآ

ای احتیاج بھ توجھ و دقت داشت وسیلھھای ساده کھ کمتر 
ایجاد  ی مذکوررا در دربارھا ن این نوع ھنربرای فھمید

جات مختلف پیدا تھکردند و توانستند حامیان خود را در دس
کم کم حالت تشریفاتی اصلی سنت نقاشی مغولی بعدھا  کنند.

 را جانشین عالقھ بھ کشف شاعرانھ زندگی کرد.
ایرانی کھ در  نقاشی است از چند تکنیک خوباینجا در 

یکی از  رایج و مشھور بود  نام ببریم:ر دربار مغوالن بسیا
ی با خطوط نقاش ھماناو  "خط پرداز" نام داشت ھااین تکنیک

، یعنی نقاشی با بھ کار " بودپردازموازی بود. دیگری "جلی
بھ توان از دیگر تکنیکھا می .و عرضی واربردن خطوط صلیب

این بھ کل  .اشاره کردپرداز" یا نقاشی با نقطھ "دانھ
بھ وجود ھای ساده کھ با خطوط و نقطھ ھانقاشی گونھ
 شد.گفتھ می "پرداز" آمدندمی

نقاشان مشھوری بودند کھ یا از  ،از دیگر نکات مھم
 ایران بھ ھند مھاجرت کرده بودند و یا زیر نظر استادانِ 

ابوالفضل عالمی وزیر جالالدین  ایرانی تعلیم دیده بودند.
 برد:این ھنرمندان نام می ازاکبر شاه گورکانی از چند تن 

ھیم الھوری و حیدر ابرا نند گوالیاری، بیم جی گجراتی،
را احاطھ  شاه اکبر کھ ھنر حامیانبزرگترین و  .کشمیری

هللا وردی  راجا مان سینگ، عبدالرحیم خان خانان،کرده بودند 
 میرزا عزیز کوک بودند. ،مونیم خان خان،
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 ی استھنرمند نقاش در حال کشیدن نقاش

 سانتیمتر،23.5×19.6 ،1815ـ20، رنگ روی کاغذاوده، نقاشی آب
 کتابخانھ بریتانیا
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