ﻣﯿﺮاث زرﺗﺸﺘﯽ ،ﮐﻪ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد
ﮐﺮﯾﺘﯽ ﺑﺠﺎج
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی »ﻣﯿﺮاث زرﺗﺸﺘﯽ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری »داﻧﺸﮑﺪه ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎ« )ﺳﻮآز(،
ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،و ﻣﻮزه ی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،در ﺳﺎل ﺟﺎری در دﻫﻠﯽ ﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رواﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ.

ﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اﺧﯿﺮاً ﺑﺎ روﯾﺪاد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎدری در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .از ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣ ِ
ن ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺤﻮﻻتِ اﻗﻠﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪهی زرﺗﺸﺘﯿﺎن در ﺟﻬﺎن،
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﻮزهﻫﺎی دﻫﻠﯽ ﻧﻮ در راﺳﺘﺎی ﻧﺸﺎن داد ِ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘُﺮ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ،ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻋﺮﺿﻪی ﮐﺘﺐ و
ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﻮی ﻟﺒﺎس ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺪارک دﯾﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،از آﻓﺘﺎب ﺳﻮزان دﻫﻠﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ راﻫﺮوﻫﺎی
ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎه آوردم ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﻌﻠﻪی ﺟﺎوﯾﺪان« را ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﺑﺼﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﯿﻦ
زرﺗﺸﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽداد ،ﺑﺒﯿﻨﻢ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک از ﺳﻮی »داﻧﺸﮑﺪهی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎ«
)ﺳﻮاس( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن» ،ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ« ،و »ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد.
ا ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ زرﺗﺸﺘﯿﺎن را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارا اﺳﺖ ،زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻫﻨﺪیﻫﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زرﺗﺸﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﺎم و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻏﺮب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻓﻼت دﮐﻦ ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﭘﺎرﺳﯿﺎن« ﯾﺎ »اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ دﻻﻟﺖ دارد .ﻣﻮج
ﻣﻬﺎﺟﺮت زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯽ در ﭘﯽ از ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻣﯿﻼدی و ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ
زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺷﻐﺎل اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺮاب ،آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﺎرﺳﯿﺎن در دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺒﻪﻗﺎرهی ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﻔﻮذی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژهی دو ﻣﺎﻫﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
س داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﯿﺎری را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  ۲۰۱۳در ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺮوﻧﺌﯽ داﻧﺸﮑﺪهی ﺳﻮا ِ
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﺪادی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻮﻗﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ آﺛﺎر و ﻣﺴﺘﻨﺪات را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﻇﻬﻮر آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﺰرگ ،ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦِ آن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ دﯾﻦ ﻏﺎﻟﺐ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ،و ﺳﻔ ِﺮ
ن ﭘﺲ از اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن در ﭘﯽِ ﻣﻬﺎﺟﺮت زرﺗﺸﺘﯿﺎن از اﯾﺮا ِ

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ دﻫﻠﯽ ﻧﻮ رﻓﺘﻪام ،اﻣﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮا ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺮور
اﺟﻤﺎﻟﯽِ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮑﺘﻮب آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ وداﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ و
اوﺳﺘﺎی زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺻﺤﻪ ﺑﮕﺬارد ،وارد اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺮودﻫﺎی ﻧﯿﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﺎتﻫﺎی
زرﺗﺸﺖ در آن ﻃﻨﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه و ﻣﺘﻦ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺗﺪﻓﯿﻦ و
»دﺧﻤﻪﻫﺎ« )ﺑﺮجﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ( ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢا ﮐﻨﻮن ﺑﺮﮔﺰاری آن در اﯾﺮان ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﻣﯿﺎن زرﺗﺸﺘﯿﺎ ِ
ن ﻫﻨﺪ و ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن رواج دارد .ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺘﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﭘﻬﻠﻮی( ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮنﻫﺎی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ؛ ﺟﺰواﺗﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رزمﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﭘﺎرﺳﯽ؛ آﺛﺎر ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی رﻧﮓ و رو رﻓﺘﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪهای ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد و رﺳﺘﻢ،
ﭘﻬﻠﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ،را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ؛ ﻣﺘﻦِ اُﭘﺮای ﻓﻠﻮت ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ ﻣﻮﺗﺴﺎرت ،ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »زاراﺳﺘﺮو« ﺑﺎ اﻟﻬﺎم
از زرﺗﺸﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﭘﺨﺶ ﻣﺪاو ِم ﻧﺴﺨﻪای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از ﺷﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ دارﯾﻮش ﮐﺒﯿﺮ در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﺑﺮ اﺗﺎﻗﯽ در
ﻗﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد.
ل ﯾﮏ
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ ،آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻧﯿﺎﯾﺶ ﯾﺴﻨﺎ را ﺷﺮح ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﺪ ِ
آﺗﺸﮑﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درونﻣﺎﯾﻪﻫﺎی دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن را دارد زﯾﻨﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺪل از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ،ﻏﯿﺮزرﺗﺸﺘﯿﺎن اﺟﺎزهی ورود ﺑﻪ آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ دﯾﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ زرﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ »ﺳﺎﻟﻦ
ﭘﺎرﺳﯽ« ﺑﺮﺑﺨﻮرد ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺠﺎرت زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎ ،اﺛﺎﺛﯿﻪ ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﻇﺮوف
ﺳﻔﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮ اﺷﯿﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺤﻮرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮدو
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮی در »ﮔﺎﻟﺮی ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن«
و »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮی اﯾﻨﺪﯾﺮا ﮔﺎﻧﺪی« ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺷﯿﺎی اﯾﻦ اﺗﺎق ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﮐﻤﯽ آن ﻃﺮفﺗﺮ ،در »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮی« ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺎرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ« ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺷﺮﻧﺎز ﮐﺎﻣﺎ،
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد »ﭘﺎرزور« ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺪﯾﻦ ز .ﻟﯿﻼﺋﻮاﻻ ،و دادی ﭘﻮدوﻣﺠﯽ ،ﻋﺮوﺳﮏﮔﺮدان ﻣﻌﺮوف ،و ﯾﮏ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮﯾﺘﯿﮑﺎ ﻣﻮدﮔﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ و ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از آن
ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ ،ﻧﺎم ﺧﻮد را از »ﮐﺴﺘﯽ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻔﺘﺎد و دو رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ
زرﺗﺸﺘﯽ آن را از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ »ﺗﺸﺮف« )ﺳﺪرهﭘﻮﺷﯽ( ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ .در ﺑﺎور زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،اﯾﻦ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﭙﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎ ِد راه دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ )اﺷﺎ( ،اﻧﺘﺨﺎب ،و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی

ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن رﯾﺴﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد وﺻﻠﺖ و
ﭘﯿﻮﻧﺪ در ازدواجﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ،اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺘﯽ ﭘﯿﮑ ِﺮ ﻓﺮ ِد زرﺗﺸﺘﯽ را ﺗﺎ ﺑﺮج
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ دﺳﺘﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ و آوﯾﺨﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ورودی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮشآﻣﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ازدواجﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻢ زرﺗﺸﺘﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان ،و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی زرﺗﺸ ِ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎی زرﺗﺸﺘﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﺷﺮح ﻣﯽداد .ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﺠﺮات ،ﺑﻤﺒﺌﯽ ،و ﻓﻼت دﮐﻦ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻨﺖ ﭘﺎرﺳﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻘﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪی
ﻣﻬﺮﺟﯽ راﻧﺎ )ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن( و اﯾﺮانﺷﺎه )ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آﺗﺸﮑﺪهی ﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ت ﻣﻨﺪرج
 ۱۴۱۹از ﺳﻨﺠﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺮی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۱۷۴۲ﺑﻪ اودوادا اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎ ِ
در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ »ﻫﻨﺪی ﺷﺪن« ﻣﻬﺎﺟﺮان زرﺗﺸﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ
اﺳﻠﺤﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ازدواجﺷﺎن در ﺷﺐ ،ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﮔﺠﺮاﺗﯽ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ
زﻧﺎنﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﻨﺎه داده ﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ و
اﺛﺎﺛﯿﻪ ،ﻟﺒﺎسﻫﺎ ،و دﯾﮕﺮ اﺷﯿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﻨﺪ و اﺷﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﺑﺨﺶ »ﺷﻌﻠﻪی ﺟﺎوﯾﺪان« ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی داﺷﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اراﺋﻪی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم راهام را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺎﻟﺮی ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن ﮐﺞ ﮐﺮدم ﺗﺎ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮزهی اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻟﻮﺗﯿﻨﺰ دﻫﻠﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده
ف ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺮدم .ﮐﻞ اﯾﻦ دو روز را ﺑﺎ
ﺑﺎﺷﻢ .در واﻗﻊ ،دو روز از دو آﺧﺮِ ﻫﻔﺘﻪ ام را ﺻﺮ ِ
ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﯿﺮه و ﻣﺸﺘﺎق در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ و دﯾﻮاﻧﻪوار ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻧﮑﺘﻪی
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی از ﻗﻠﻢ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮ ِد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮدنﺷﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺪان ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻟﺮی ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻨﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ »ﻫﯿﭻ ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎ ِر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﺎرﺳﯽ در  ۱۵۰ﺳﺎ ِ
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ و ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺼﺎﺋﺐ روﺣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﺳﺎ ﮐﻨﺎن ﺑﺮزخ« ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﻼ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣ ً
در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﻨﺪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻧﯿﺰ از آﺛﺎر ﭘﯿﻠﻮ ﭘﻮﭼﮑﺎﻧﺎواﻻ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزِ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﺎ ﮐﺘﯽ از ﻣﺠﺴﻤﻪی »ﺟﺮﻗﻪ«ی او ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ در ﻣﯿﺪان ﺣﺎﺟﯽ
ﻋﻠﯽ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی رﻧﮓ و روﻏﻦ اﺛﺮ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ام .اف .و ﺳﻬﺮاب ﭘﯿﺘﺎواﻻ،
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی آﺑﺴﺘﺮه و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺼﻮری اﺛﺮ ﻣﻬﻠﯽ ﮔﻮﺑﻬﺎی ۱۰ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻓﺮش و ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ درﺑﺎرهی ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻓﺮشﻫﺎ ،ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﻠﻢﮐﺎریﺷﺪه اﺛﺮ ﻧﻠﯽ و ﻫﻮﻣﯽ دی .ﺳﺘﻨﺎ ،ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ اﺛﺮ ﮔﯿﻮ ﭘﺎﺗﻞ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻧﻘﺎﺷﯽ و دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽِ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺳﺒﺎواﻻ از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﻮز در ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺪ.
ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽﺷﺪه« ﺧﺘﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدی ﺑﻪ دوران
دﯾﮕﺮی ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪهای .ﻣﺪﻟﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎو ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اچ ام اس ﺗﺮﯾﻨﮑﻮﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ آبﻫﺎی ﻫﻨﺪ
ﺷﻨﺎور اﺳﺖ و ﻫﻢا ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺣﺎل و ﻫﻮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺨﺸﯿﺪه
ح ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮ ِ
ﻣﻮازات ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻫﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪی دو رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای دﯾﻮارﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ دو را از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺗﺠﺎرت
ﺗﺮﯾﺎ ک – ﮐﻪ ﺣﺪود  ۵۰ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ در آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ – و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ راﯾﺞ
ﻣﯿﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﭼﺎپﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ،ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی روی ﺷﯿﺸﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻇﺮﯾﻔﻪای از دوران ﻗﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺮح
ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در آن دورهﻫﺎ در ﺟﺎدهی اﺑﺮﯾﺸﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ
و آبﻫﺎی ﻣﺎﺑﯿﻦ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎر و اﺟﻨﺎس ،ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی »ﺷﻌﻠﻪی ﺟﺎوﯾﺪان«» ،ﻫﯿﭻ ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺴﺖ« ،و »رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ« ﺗﺎ  ۲۹ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺪ ،ﮔﺎﻟﺮی ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮ اﯾﻨﺪﯾﺮا ﮔﺎﻧﺪی در دﻫﻠﯽ ﻧﻮ داﯾﺮ ﺑﻮد.
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