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 چکیده
تاکنــون پژوهش  هــای بســیاری بــر روی بیــش از 60 نقاشــی، منســوب بــه هنرمنــدی بــا نــاِم محمــد ســیاه قلــم، بــا 
مضمــوِن انســان  ها و دیو  هــا صــورت گرفته اســت. آثــاری کــه عمدتــاً درآلبوم  هــای H.2153 و H.2160 کتابخانــه  ی کاخ 
توپقاپــی نگهــداری می  شــوند. هرچنــد شــیوه  های بــه  کار بــرده شــده در جهــِت مقایســه  ی ســاختاری ایــن آثــار، عمــوِم 
پژوهشــگران را بــرآن داشــته اســت کــه نقاشــی  ها یــا بــه قــرن 14 و یــا قــرن 15 تعلــق دارند، بــا این حــال، توجــِه اندکی 
بــه آنچــه کــه ایــن تصاویــر بــاز می  نمایاننــد معطــوف شــده اســت. ایــن مقالــه، بــه بررســِی ایــن نقاشــی  ها در بســتری 
ازمســتنداِت معتبــر ومنابــِع ادبــی، چــه درزبــان فارســی وچــه عربــی،  پرداختــه و مجموعــه  ای از نقش  مایه    های مشــترِک 
موجــود در نقاشــی  های ســیاه قلــم وچندیــن تصویــرِ متأخر  تر را مشــخص کرده اســت. علی  رغــم نظر بعضــی از محققان، 
مبنــی براینکــه نقاشــی  ها بــا ثبــت گوشــه  هایی از زندگــی در مناطــق جغرافیایِی مــرزی، ســعی دارنــد آداب و رســوم یک 
فرهنــِگ التقاطــی را عینــاً باز  نمایــی کننــد، ایــن مقالــه بــر ایــن عقیــده اســت کــه نقاشــی  ها بــا شــاخه  ای از ایده  هــای 
ســاتیریِک رایــج در دنیــای اســالِم در قــروِن 14 و   15 در پیونــد هســتند و بــا تقلیــدی پــارودی    وار بــه ایــن آداِب مشــترک 

می  پردازنــد. آدابــی کــه احتمــاالَ توســط برخــی ناظــران،     بی  معنــی و یــا ممنوعــه پنداشــته می  شــد. 
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  مقدمه
ــی  ،  ــی، نقاش ــی،     حّکاک ــماِر طراح ــاِر بی  ش ــاِن آث در می

مســتنداِت  وهمچنیــن  خوشنویســی  نمونه  هــای 

کاخ  درکتابخانــه  ی  واقــع  درآلبوم  هایــی  محفــوظ 

ــه  ای متشــکل از حــدوِد 65 نقاشــی  ــی، مجموع توپقاپ

و پیش  طــرح 3 وجــود دارد کــه می  تــوان آن  هــا را 

ــار  ــن آث ــا 5(.   ای ــر1 ت ــد )تصوی ــور4 نامی نوعــی کاریکات

بــه لحــاِظ انــدازه نســبتاً بــزرگ هســتند )برابــر بــا 26 

ــیِم  ــا ترس ــی آن  ه ــوِع اصل ــر( و موض ــانتی مت × 35س

پیکره  هایــی اســت کــه عمومــاَ می  تــوان آن  هــا را 

ــه، همچــون  ــاِت پس  زمین گروتســک 5 پنداشــت. جزئی

یــک نهــر، یــک درخــت یــا هــاون و دســته  ی آن، تنهــا 

ــه نحــوی در  ــده می  شــود کــه ب ــر دی ــی در تصاوی زمان

ارتبــاط بــا موضــوِع اصلــِی اثــر باشــند. نقاشــی  هایی بــا 

گزینــه  ی رنگــِی محــدود و تأکیداتــی بــه رنــِگ طالیــی، 

ــر کاغذهــای بی  کیفیــت اجــرا شــده  اند و  ــب ب کــه اغل

ــد.  ــه لحــاِظ موضوعــی دارن ــدِی عمــده ب دو دســته بن

ــداِد  ــا تع ــی ب ــاً در گروه  های ــان  ها، عموم ــت انس نخس

ــت  ــه گف ــی ازجمل ــاِل انجــام فعالیت  های ــدک و درح ان

ــردن  ــدن، کارک ــیدن، رقصی ــر، نوش ــا یکدیگ ــو ب و گ

وچرانــدِن َمرکب  هایشــان. دیگــری دیوهــا، کــه گاه 

ــان   ــی آدمی ــد؛ و گاه ــد از انســان  ها می  پردازن ــه تقلی ب

و مرکب  هــای آن  هــا را می  رباینــد. نمونــه  ی جالــِب 

ــک  ــردِن ی ــه ک ــی را درحــاِل ُمثل ــز دیوهای دیگــری نی

ــر،    ــن تصاوی ــی از ای ــد. در برخ ــان می  دهن ــب نش اس

پیوندهایــی بــا شــیوه  ی هنرمنــدی به  نــاِم محمــد     ســیاه 

ــِق ترجیحــاِت  ــا Mehmed Siah Kalem )طب ــم ی قل

ــه  ــردی ک ــود دارد. ف ــگران( وج ــناختِی پژوهش زبانش

در  واقــع هویّتــی ناشــناس دارد. بــا این  حــال ایــن 

ــّون  ــزرگ و ُمل ــِر ب ــا مجموعــه  ای دیگــر از تصاوی ــام ب ن

ــی دارد.  ــز پیوندهای ــوم نی ــان آلب درهم

نســبت دادِن تصاویــِر انســان  ها ودیو  هــا بــه تنهــا یــک 

ــن  ــِی ای ــه  ی اصل ــه مجموع ــه را ک ــن یافت ــد، ای هنرمن

تصاویــر در دوره  ای کوتــاه اجــرا شــده  اند و مابقــی ِ 

نقاشــی  ها بازتولیــدی اســت ازهمــان ســبک وشــیوه  ی 

نگارگــری )اّمــا   درمــدت زمــان بســیار طوالنی  تــر( 

نفــی می  کنــد. از آنجایــی کــه متریــاِل موجــود در هــر 

ــا قرن  هــای 15-14،  دو آلبــوم به  طــوِر قطــع مرتبــط ب

و محــدوده  ی جغرافیایــِی عــراق تــا اُزبکســتاِن امــروزی 

متریال  هایــی  همچنیــن  )و  شــده   اســت  تعییــن 

ــیاری  ــاِن بس ــاس محقق ــن اس ــا(، برای ــن و اروپ ازچی

ــه یکــی از  ــر را تنهــا ب ــن تصاوی ــِخ شــکل  گیرِی ای تاری

ــرن 15  ــا  ق ــرن 14 ی ــه ق ــا ب ــی   ی ــان یعن ــن دو زم ای

ــد.  ــبت می  دهن نس

ویژگی  هــای ســبکی، نماد    گرایــی وموضوعــاِت ایــن 

ــه  ــت ک ــرآن داشته  اس ــیاری را ب ــاِن بس ــر، محقق تصاوی

ــه در آن  جــا  ــه  ای هســتند ک نقاشــی  ها محصــوِل منطق

فرهنــِگ اســالمی وغیراســالمی د  ر  هــم آمیخته اســت. به 

ــر ازســبِک چینی  مــآب  دلیــِل ویژگی هــای مهّمــی متأث

در تعــدادی از ایــن تصاویــر، برخــی بــر ایــن باورنــد کــه 

نقاشــی  ها احتمــاالً درمنطقــه  ی جغرافیایــی کــه محــِل 

تالقــِی فرهنــِگ اســالمی بــا چیــن یا مغولســتان اســت، 

ــه نحــوی ســاده  اِنگارانه  ــه ب ــه  ای ک ــق شــده  اند. نکت خل

ــی  ــتفاده در بعض ــورِد اس ــِذ م ــه کاغ ــر ک ــن ام ــا ای ب

ــت  ــده  ، تقوی ــن آم ــا چی ــت ی ــاالً از تب ــی  ها احتم نقاش

ــی  ــی  ها را بازتاب ــز نقاش ــگرانی نی ــت. پژوهش ــده اس ش

ــه  ــوب ب ــرک و منس ــده  ی تُ ــازه مسلمان  ش ــاِن ت از جه

ــد.      ــر می  دانن ــا ماورالّنه ــِت قبچــاق ی دش
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از ســویی دیگــر، بــا توجــه بــه این  که ســبِک نقاشــی  ها، 

ــآب )و  ــبکی چینی  م ــواِن س ــه عن ــد ب ــاَ می  توان نهایت

ــی  ــواهِد کاف ــود و ش ــف ش ــی( تعری ــبکی چین ــه س ن

ــه  ی  ــا هنــِر آســیای میان مبتنــی برارتبــاِط نقاشــی  ها ب

قــروِن 14 و 15 وجــود نــدارد، پــس مانعــی درپذیــرِش 

ایــن امــر کــه تولیــِد آن  هــا درســرزمیِن ایــران، در یــک 

ــز انجــام  ــا تبری ــِل هــرات ی ــری مث ــِت هن ــز فّعالی مرک

شــده باشــد، وجــود نــدارد. 

مقایســه  هایی دقیــق بیــِن پیکره  هــای نقاشــی  های 

ــِی  ــاِب خّط ــن کت ــِن چندی ــم و عناصــِر نمادی ســیاه قل

ــران  ــِی ای ــمت  های غرب ــده در قس ــد ش ر )تولی ــُوّ ُمص

وعــراق( صــورت گرفتــه اســت. آثــاری همچــون 

دیــوی ترســیم شــده درکتــاِب الُبلهــان در کتابخانــه  ی 

بودلیــان6 )عــراق. 1382 تــا 1410(، چادرنشــیناِن 

ــواِن ســلطان احمــد  ــِر حاشــیه  ی دی موجــود در تصاوی

جــالی در گالــرِی فریــر7 )غــرب ایــران و عــراق. اواخــر 

قــرن 14 یــا اوایــل قــرن 15(، دو صحنــه ازآلبوم  هــای 

ــالخورده  ــی س ــاِر زن ــاهزاده  ای را در کن ــه ش ــز8 ک دیِی

و گروهــی ازخنیاگــران تصویــر کــرده اســت )براســاس 

ایــران.  بــه غــرِب  ویژگی  هــای ســبکی، منســوب 

درمیانــه  ی قــرن 14( و دیو  هــای شــاهنامه  ی اوراق 

شــده  ی شــاه تهماســب )تبریــز. اوایــل تــا اواســط قــرن 

ــه  ــوان در رابط ــز می  ت ــری را نی ــرنخ  های دیگ 16(. س

ــدادی  ــر در تع ــن تصاوی ــترِش ای ــه  ی گس ــا تاریخچ ب

ــد  ر می  ش ــُوّ ــه تص ــاری ک ــت )آث ــابِه یاف ــِی مش نقاش

درهنــِد شــمالی یــا ِدکــن،  شــهری کــه بــه طــوِر ویــژه 

موطــِن تعــداد زیــادی از ایرانیــاِن مهاجــر بــود، خلــق 

شده  باشــند(. 

بــه  دســتیابی  بــرای  نیــز  محققــان  از  تعــدادی 

می  تواننــد  کــه  نقاشــی  ها،  در  موجــود  اشــتراکاِت 

تولیــِد  تاریخ  هــای     احتمالــِی  و  مکان  هــا  دامنــه  ی 

ــد،  ــخص کنن ــه مش ــر و درنتیج ــار را محدود  ت ــن آث ای

ــه مقایســه  ی ســاختارِی  توجــِه بســیاری را معطــوف ب

ــد.  ــی  ها کردن ــایِر نقاش ــا س ــم ب ــیاه قل ــی  های س نقاش

ــا  ــط ب ــاِت مرتب ــا تألیف در1980 همایشــی در رابطــه ب

ایــن موضــوع در دانشــکده  ی مطالعــاِت شــرق و آفریقــا، 

ــد  ــی، هرچن ــن گردهمآی ــِد ای ــا رون ــد. ام ــزار ش برگ

ارزشــمند، نتیجــه  ای منســجم را در  پــی نداشــت. 

بدیهــی اســت کــه تأکیــد بــر پیکره  هــا و یــا جزئیــاِت 

ــه معنــای توجــِه  محــدود در پس  زمینــه  ی نقاشــی  ها ب

کمتــر بــه بســتِر شــکل  گیرِی ایــن آثــار اســت )خــواه 

ــی،  ــی، مذهب ــا سیاس ــد ی ــی باش ــتر، تاریخ ــن بس ای

ــی(. ــا اجتماع ــی و ی ادب

ــا  ــاِت مطــرح   شــده در رابطــه ب ــه فرضی ــور ک همان  ط

محیــِط شــکل  گیرِی ایــن آثــار، پایــه  ی اکثــِر مطالعــاِت 

ــت  ــده اس ــالش ش ــد و ت ــکیل می  ده ــط را تش مرتب

دامنــه  ی ایــن موضــوع در مقایســه  های ســاختاری 

ــه نقاشــی  ها  ــس ضــروری اســت ک ــود، پ مشــخص ش

بــا دقــِت الزم درایــن رابطــه، مــورِد مطالعــه قرارگیرنــد. 

ــر  ــن تصاوی ــای ای ــه  ی نموده ــه مقایس ــه ب ــن مقال ای

)دیو  هــا وانســان  ها( بــا ماهیــِت شــیطانی ِمرتبــط 

بــا رفتا    ر  هــای ممنوعــه )هــم در منابــِع ایرانــی و 

ــه  ــر اینک ــی ب ــده  ای مبن ــردازد. عقی ــی( می  پ ــم عرب ه

ــِن  ــک مت ــازِی ی ــه تصویرس ــم ب ــیاه قل ــی  های س نقاش

مشــخص نپرداختــه اســت ومرتبــط بــا جریانــی 

ــک و بخشــی دیگــر  ــه بخشــی پارودی ــوده ک فکــری ب

اخالقــی اســت و در تعــدادی از متــوِن ادبــی، حقوقــی و 

مســتند و تعــدادی نقاشــِی دیگــر نیــز نمــود یافته  انــد. 
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هر  چنــد کــه ایــن امــر بــه معنــاِی رمزگشــایی از 

ــای  ــا تکنیک  ه ــاط ب ــده، در ارتب ــِی مســائِل پیچی تمام

ــا  ــود، ام ــد ب ــمایل  نگارِی آن دوره نخواه ــری و ش هن

توجــِه بیشــتر بــه ایــن مســأله  ی اساســی کــه تصاویــر 

بیانگــِر چــه هســتند، می  توانــد بــه یافتــِن پاســِخ ایــن 

پرســش کمــک کنــد کــه ایــن آثــار چگونــه کارکــردی 

بــه عنــواِن یــک اثــِر هنــری داشــته  اند و چــه کســانی 

ــد.   ــار بوده  ان ــن آث ــی ای ــِن اصل مخاطبی

در آن  جــا خلــق  احتمــاالً  نقاشــی  ها  مکانــی کــه 

بلکــه  آن  هــا  فــرِم  براســاِس  تنهــا  نــه  شــده  اند، 

همچنیــن براســاِس آن  چــه گمــان می  شــود بــاز 

ایــن  بــه  اســت.  شــده  زده  حــدس    می  تاباننــد، 

ــک  ــد نقاشــی  ها ی ــه معتقدن ــی ک ــه، محققان ــی ک معن

جامعــه  ی غیِرمســلمان یــا تــازه مسلمان  شــده را نشــان 

می  دهــد، بــه مقایســه    ی ســاختاری ایــن آثــار بــا هنــِر 

ــد و  ــتری دارن ــد بیش ــه،  تأکی ــیای میان ــن و آس چی

ــی  ها در  ــن نقاش ــِی ای ــه بررس ــت ک ــی اس ــن درحال ای

بســتِر فرهنــگ اســالمی، گروهــی دیگــر از محققــان را 

بــرآن داشــته اســت کــه پیوســتگی  هایی بــا )فرهنــگ( 

ــود دارد.  ــی وج ــیای غرب آس

همچنیــن ایــن مقاله ســعی دارد بــا تمرکــز برجلوه  هایی 

از آداِب ممنوعــه، نشــان دهــد کــه دیدگاه  هــای موجــود 

پیرامــوِن ماهیــِت فرهنــگ و جامعــه  ی اســالمی، حتــی 

ــه  ــم )در مقایس ــالم ه ــان اس ــزی جه ــق مرک درمناط

بــا مناطــق حاشــیه  ای(، بــه نحــوی جــدی   مــورِد 

بحــث قــرار نگرفتــه اســت. در قــرن 20 میــالدی، 

ــورِد بحــث  ــار م ــرای اولین  ب ــم ب ــیاه قل نقاشــی  های س

ســاختارِی  ویژگی  هــای  بر  حســِب  و  گرفــت  قــرار 

آن  هــا، بــه طوِرعمــوم، بــه تپه  هــای قپچــاق یــا آســیای 

میانــه نســبت داده شــد. هر  چنــد کــه پــس از دهــه  ی 

1950، وجــوِه مذهبــی وتاریــِخ اجتماعــی، ایــن بحــث 

را متحــّول کــرد. 

دادِن  نســبت  بــرای  تاثیر  گــذار  و  مهــم  عامــِل  دو 

نقاشــی  های ســیاه قلــم بــه منطقــه  ی آســیای میانــه و 

مرکــزی، یکــی ایــن فرض اســت کــه ارتبــاِط نقاشــی  ها 

ــج از محیطــی غیرِ  اســالمی  ــیطانی، ُمنت ــی ش ــا فضای ب

اســت و دیگــری انســان  هایی اســت کــه در نقاشــی  ها 

از  باز  نمــودی  بایــد  احتمــاالً  کــه  تصویر  شــده  اند، 

یــک جمعیــِت نــو کیــش باشــند کــه اعمــاِل شــمنی، 

بودایــی و یــا مانــوی را بــا اســالم در  هــم آمیختــه بودند. 

هر  چنــد ایــن امــکان وجــود دارد کــه ویژگی  هــای 

موجــود در شــیوه  ی شــمایل  نگارِی نقاشــی  های ســیاه 

ــن  ــا ای ــد، ب ــالمی باش ــراِت غیر  اس ــه  ی تاثی ــم، نتیج قل

حــال ســخت می  تــوان ایــن اســتدالل را پذیرفــت کــه 

ــت و  نقاشــی  ها در فرهنگــی شــکل گرفته  انــد کــه هویّ

تجــارِب زیســتِی مخاطبانشــان و یــا هنرمنــداِن خالــِق 

ــوی  ــا مان ــی و ی ــِگ بودای ــک فرهن آن  هــا، بخشــی از ی

بــوده اســت.

پذیرفتــِن ارتبــاِط ایــن آثــار بــا طریقــت و هنــِر 

ــه  ی  ــرا در میان ــت. زی ــده اس ــی پیچی ــوی، موضوع مان

قــرن 11 در آســیای میانــه، ممانعتــی گســترده از 

ــت رخ داد ) یعنــی تقریبــاً 300  قــدرِت مذهبــِی مانویّ

ــیاه  ــه س ــوب ب ــاِر منس ــن آث ــل از قدیمی  تری ــال قب س

ــای  ــاحلِی دری ــِق س ــه مناط ــت ب ــِز مانویّ ــم( و مراک قل

ــوان  ــخت می  ت ــس س ــد. پ ــل ش ــی منتق ــن جنوب چی

ــرد )وی  ــاع ک ــاره دف ــن ب ــن9  در ای ــده  ی کاگم از عقی

ــّنِت  ــادآوِر ُس ــم، ی ــیاه قل ــی  های س ــود نقاش ــد ب معتق

نمایان  گــِر  و  بودیســم  و  مانویّــت  داستان  ســرایِی 
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محیــط اجتماعــی اســت کــه ایــن روایت  هــا درآن بــه 

نمایــش در  می  آمــده اســت(، زیــرا در ایــن آثــار ارتبــاِط 

ــوی و  ــی و مان ــت بودای ــای طریق ــا جنبه  ه ــی  ب چندان

ــا  ــون پیش  طرح  ه ــاری همچ ــا آث ــباهت  هایی ب ــا ش ی

و طوما  ر  هــای نّقالــِی موجــود در  شــهِر دون  هانــِگ 

چیــن در قــرون وســطِی آغازیــن )آثــاری کــه توســِط  

فِِریــزر10 مــورد مطالعــه قــرار گرفــت( دیــده نمی  شــود.

اینکــه تعــدادی از نقاشــی  های ســیاه قلــم، اِلمان  هــای 

تصویــرِی موجــود در هنــِر بودایــی را بازمی  تابانــد، 

امــری غیرِ  قابــِل انــکار اســت. بــا ایــن حــال ایــن مســاله 

ــه واســطه  ی  ــن نقاشــی  ها، ب ــِق ای ــداِن خال ــه هنرمن ک

ــده  ــی ش ــخه  های کپ ــا، نس ــون چاپ  ه ــاری همچ آث

ــیای  ــِر آس ــا هن ــی، ب ــای نقاش ــای راهنم و کتابچه  ه

شــرقی آشــنا بوده  انــد، عقیــده  ی دیگــری را نیــز 

ــن  ــه ای ــر اینک ــی ب ــده  ای مبتن ــازد. عقی ــرح می  س مط

هنرمنــدان، به  طورمشــخص، درمنطقــه  ای حــِد واســِط 

ــد.  ــاکن بوده  ان ــن س ــران و چی ای

ــا  ــاِط نقاشــی  ها ب ــاره  ی ارتب ــز درب ــادی نی اظهــاراِت زی

ــه  ــت ک ــد شده  اس ــت. تأیی ــرح شده  اس ــم، مط شمنیس

ــِص  ــه  ای از رق ــر 3(، صحن ــل )تصوی ــی  هایی مث نقاش

دیو  هــا، بازتابنــده  ی آداب شــمنی در جهــِت ارتبــاط بــا 

جهــاِن ماورالّطبیعــه اســت. ضمنــاً، محققانــی کــه بیــان 

کرده  انــد، نقاشــی  های ســیاه قلــم بایــد از آســیای میانــه 

ــه  ــد شمنیســم را ب ــل دارن ــه باشــد، تمای نشــأت گرفت

ــای تُرکــی،  ــرای تصــّوف، درجامعه  ه ــری ب ــواِن نظی عن

ــوزه  ی  ــته در ح ــث درگذش ــن مبح ــد. ای ــر گیرن در  نظ

ــِخ دیــن قــرار می  گرفــت، امــا در ســال  های اخیــر  تاری

نگاهــی نــو بــه آن شده  اســت. از منظــِر مردم  شناســانه، 

شمنیســم بیــش از آنکــه ابــزاری بــرای آدابــی عارفانــه 

ــرای حــِل  باشــد، اغلــب به  عنــواِن فرآینــدی معنــوی ب

ــر  ــی، در  نظ ــکالت اجتماع ــاوت و مش ــاِت متف موضوع

گرفتــه می  شــد. محققانــی مثــل آمتیــای پریــس11 بــر 

ــت.  ــد کرده  اس ف تاکی ــُوّ ــم و تص ــای شمنیس تفاوت  ه

ــواِن آداِب  ــه به  عن ــومی ک ــای 14 و 15، رس در قرن  ه

ــرا  ــرکان اج ــط تُ ــود، توس ــده ب ــناخته ش ــمنی ش ش

می  شــد )مردمانــی کــه خــود را مســلماناِن خاور  میانــه 

ــس12 در  ــن دوی ــتند(. دوی ــزی می  دانس ــیای مرک و آس

اثــِر خــود، مرتبــط بــا فرآینــِد اســالمیزه شــدِن قلمروی 

ــِف  ــه توصی ــه ب ــی ک ــت روایت  های ــد اس ــرکان، معتق تُ

ــد،  ــمنی می  پردازن ــاِل ش ــا اُعم ــمنی و ی ــای ش نگاره  ه

احتمــاالً بــه ایــن خاطــر نقــل می  شــده  اند، کــه  

ــی  دار  ــوس و معن ــی مأن ــدن را در چارچوب اسالمیزه  ش

بــه مخاطبــاِن خــود نمایــش دهنــد. پــس هرچنــد کــه 

ــم،  ــیاه قل ــای س ــدادی از صحنه  ه ــت تع ــن اس ممک

ــری  ــواِن ام ــه عن ــه ب ــی باشــد ک ــِر رفتار  های تصویرگ

ــن مســأله  ــا اینحــال، ای شــمنی تفســیر می  شــود، ب

ــاِن  ــیه  ی جه ــه حاش ــق ب ــاً متعل ــی    ها را لزوم نقاش

اســالم قرار  نمی  دهــد )چــه بــه لحــاِظ منطقــه  ی 

جغرافیایــِی محــِل پیدایــِش آن  هــا و چــه بــه لحــاِظ 

ــد(.  ــاز می  تابانن ــه ب ــدی ک ــوزه  ی عقای ح

ــون  ــری همچ ــا از تصاوی ــیِر م ــن، تفس ــالوه برای ع

تصویــر 3( یعنــی صحنــه  ی رقــص دیوهــا)، بــه 

ــتگی دارد.  ــار بس ــن آث ــِد ای ــِت تولی ــا از نّی درِک م

نمایــِش  بــرای  به  واقــع  نقاشــی  ها  ترســیِم  اگــر 

ــر،  ــِن تصاوی ــا لح ــود، آی ــر ش ــمنی تعبی ــوِم ش رس

ــِت  ــه ثب ــا ب ــاتیریک؟ آی ــا س ــی جــدی اســت ی لحن

ــو  ــه هج ــا آن را ب ــد و ی ــی می پردازن مراســمی آیین

؟ نــد می گیر
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  آداِب ممنوعه و شــیطانی: اســناِد قانونی، 
ادبــی یــا تصویری

ــی  ها  ــن نقاش ــا در ای ــیِم دیو    ه ــه ترس ــده ک ــن عقی  ای

ــی از تاثیــراِت یــک فرهنــِگ غیراســالمی اســت،  بازتاب

نیــاز بــه موشــکافی دارد. دیوهــا، کــه اغلــب بــا 

ــان  ــا در زب ــا عفریته  ه ــیاطین ی ــون ش ــی همچ عناوین

در  محــوری  موضوعــی  می شــوند،  نامیــده  عربــی 

ــرون 14و 15  ــالمی در ق ــِگ اس ــِی فرهن ــاِن اصل جری

بــود. خصوصــاَ در رابطــه بــا ُفقهــا کــه اغلــب طبیعــِت 

ــتند  ــرام می  دانس ــه را ح ــای ممنوع ــیطانِی رفتار  ه ش

ــا  ــه از دیو  ه ــرادی ک ــِف اف ــا مقایســه و توصی ــواه ب     )خ

دوری می  گزیدنــد؛ خــواه بــا توصیــِف رونــدی کــه 

ــات  ــِب احساس ــه، در قال ــاری ممنوع ــه رفت ــر ب منج

شــیطانی، در فــرد می  شــد(.

پیونــِد بیــِن رفتا  ر  هــای غیر  متعــارف و احساســاِت 

ــز در واژ گاِن  ــالمِت روان  نی ــوزه  ی س ــیطانی در ح ش

عربــی مــورد تآکیــد قــرار گرفتــه اســت؛  بــرای مثــال 

ــدِم  ــه ع ــام  ب ــوِر ع ــه ط ــه ب ــون« ک ــه  ی »مجن کلم

ســالمِت ذهــن وعقــل تفســیر می شــود، در اینجــا 

ــیاطین اســت و  ــدن توســط ش ــِی تســخیر   ش ــه معن ب

واژه  ی مرتبــط بــا آن یعنــی »جنــون« نیــز در  بردارنده  ی 

احساســاِت شــیطانی و دنبالــه  روی از اعمــاِل شــیاطین 

اســت و همینطــور کلمــه  ی »غــول« کــه هــم بــر دیوی 

بیابانــی یــا شــیطان و هــم بر  آنچــه کــه علّــِت از دســت 

ــت دارد. واژه  ی »شــیطان« کــه  دادِن عقــل باشــد دالل

خــود هم  معنــی بــا  دیــو اســت نیــز می توانــد بــه هــر 

قــدرت یــا توانایــی یــا تمایــِل نکوهش  شــده درانســان، 

ــارت  ــیطانهو(. عب ــوا ش ــود )رکب ــالق ش ــی اط در عرب

ــر ایــن  ــت ب ــرای دالل ــب شــده« ب ــر او غال »شــیطان ب

ــت. ــو شده  اس ــرد پرخاش  خ ــه آن  ف ــت ک ــی اس معن

 تصاویــِر بازتابنــده  ی ایــن احساســاِت اهریمنــی، غالبــاً 

ــرِف  ــوِن مص ــه پیرام ــد ک ــال می  ش ــی دنب در بحث های

ــتی  ــِی مس ــه معن ــر، ب ــی: خم ــکر )در عرب ــراِب مس ش

ــدی(   ــب الهن ــی: القُنّ ــیش13 )در عرب ــاِه حش آور( و گی

ــا  ــدن ی ــم   آم ــوِع فرآه ــه ن ــه بســته ب ــوادی ک ــود. م ب

ــا عناوینــی متفــاوت از جملــه  مصــرف کــردِن آن  هــا ب

حشــیش، بنــگ و دوِغ وحــدت شــناخته می  شــد. 

هرچنــد توصیــِف حشــیش به  عنــواِن گیاهــی اهریمنــی 

ــِی دوره  ی  ــته  های عرب ــیطان( در نوش ــات الش )حشیش

ممالیــک )1250 – 1517( بــه نظرمی  رســد داراِی بــاِر 

معنایــِی اســتعاری بــوده   اســت، بــا این  حــال مشــخصاِت 

ــا را  ــز آن  ه ــیش نی ــای حش ــرف کننده  ه ــرِی مص ظاه

ــازد  ــبیه می  س ــی ش ــده   و اهریمن ــراِد مسحور  ش ــه اف ب

ــی الجنــون(.  )وأدی بهــم الحــال إل

در بحــث مــا دربــاره  ی نقاشــی  های ســیاه قلــم، چنیــن 

تصاویــِر ذهنــی، اهمیــت بســیار دارد. زیــرا تعــدادی از 

آن  هــا به  نظــر می  رســد مرتبــط بــا مصــرِف مــواد مســکر 

باشــند. بارزتریــِن آن  هــا از ایــن منظــر اثــِر )تصویــر 4( 

اســت کــه ســه مــرد، حریصانــه در  حــاِل تماشــای گیــاِه 

حشــیش هســتند وهمچنیــن اثــِر دیگــری از دو مرد در 

حــاِل حمــل کیســه  ی نگهــدارِی حشــیش کــه بیهــان 

ــا  ــر4(. ام ــه   آن اشــاره کرده  اســت )تصوی ــی14 ب کرمگرل

برخــالِف تحلیــِل کرمگرلــی، کشــیدِن حشــیش تــا قبل 

ــت.  ــود نداش ــا 1736( وج ــه )1501 ت از دوره  ی صفوی

امــا ایــن گونــه رایــج بــود کــه بعــد از دود داده  شــدن و 

ترکیــب بــا ســایِر مــواد، بــه عنــواِن نوعــی قــرص مــورد 

ــا گاهــی دود داده  شــده،  ــت و ی ــرار می گرف اســتفاده ق

تصفیــه مــی شــد و بــا ســایِر مــواِد ترکیــب و نوشــیده 
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ــرداز  ــن   ســودون، شــاعِر طنزپ ــال اب ــرای مث می شــد. ب

و داستان  ســرا و نقش  پــرداِز قاهــره  ای )وفــات 868/ 

1464(، تجربــه  ی خــود از مصــرِف حشــیش بــه شــکِل 

ــلن15  ــِی پورس ــوزه  ی چین ــک ک ــرص ) واز دروِن ی ق

( قبــل از یکــی از اجراهایــش را شــرح می  دهــد. 

ســومین نقاشــی از ســیاه قلم)تصویــر5(  نیــز مــردی 

ــاِن شیشــه  ی  ــاّده  ای را ازمی را ترســیم می کنــد کــه م

ــا  ــرد ب ــن، دو م ــن حی ــد و در ای ــرف می  کن دارو مص

ــتند. ــِر او هس ــرس نظاره  گ ت

ــر ایــن نقاشــی  هرچنــد در تحلیل  هــای انجــام   شــده ب

آن  تکنیکــِی  شــباهت  های  بــر  شده  اســت،  ســعی 

بــا پیکره هــای فرهنــِگ تصویــرِی چینــی تاکیــد 

ــادآوِر  ــزاِر مــردان، ی ــا ایــن وجــود بدن  هــای ن شــود، ب

تصاویــِر مرتبــط بــا مصــرف کننده  هــای افیــون اســت. 

بــرای مثــال، تصویــری کــه هم  اکنــون در مــوزه  ی 

بریتانیــا16 وجــود دارد)منســوب بــه قــرن 18. تپه هــای 

پنجــاب( جماعتــی را در حــاِل اســتعماِل بنــگ نشــان 

ــود،  ــای موج ــاِن پیکره  ه ــر 6(. در می ــد )تصوی می  ده

ــر نشــیمن  گاِه خــود،  مــردی بی  قیــد و رهــا، نشســته ب

ــی  ــد. )ب ــی کن ــاد م ــِر4 ایج ــا تصوی ــه  ای را ب مقایس

ــاری17،  ــِی پَه ــره، در نقاش ــتی در پیک ــدی  و ُسس قی

احتمــاالً نشــانگِر مصــرِف افیــون اســت(. چنــد تصویــِر 

بدســت آمــده  ی دیگــر نیــز بــه ترســیِم ُسســتِی حاصــل 

از مصــرِف بیــش از حــِد افیــون پرداخته    اســت. هماننــِد 

تصویــِر »عنایــت خــان درحــاِل مــرگ« )مــورخ 1618. 

  ) Ms.Ouseley Add.  171 f.4b .کتابخانــه  ی بودلیــان

ــاِن مغــول را در حــاِل تلف  شــدِن  ــردی از درباری کــه ف

ــان  ــون نش ــکل و افی ــرِف ال ــه مص ــاد ب ــی از اعتی ناش

می دهــد. در نــزِد فقهایــی همچــون ابــن تیمّیــه 

ــرِف  ــِی مص ــکِل اصل ــات 1328/728( مش ــخ وف )تاری

افیــون، از دســت دادِن ســطِح آگاهــِی )العقــل( در 

مصــرف کننــده  ی آن و ســپس آســیب پذیــرِی فــرد در 

مقابــِل نیرو  هــای بد  نهــاد و شــرور بــود. بخشــی از یکــی 

ــن موضــوع  ــه ای ــه نحــوی مبســوط ب ــای او ب از فتواه

پرداختــه و رابطــه  ی بیــِن از دســت دادِن شــعور و 

ایجــاِد حــاالِت شــیطانی را مــورِد تاکیــد قرار  می  دهــد: 

ــِط  ــردی توس ــیارِی ف ــطِح هوش ــه س ــی ک  »در صورت

ــا مصــرِف  ــراب ی ــیدِن ش ــرام، همچــون نوش ــی ح علّت

حشــیش زائــل شــود و یــا در صورتــی کــه بــه اصــواِت 

ــل از او  ــه عق ــد ک ــوش کن ــّدی گ ــا ح ــیقایی ت موس

ــدانه از  ــِی فاس ــه هواخواه ــّدی ب ــه ح ــا ب ــزد، و ی بگری

شــیطان   ِصفتــان بپــردازد تــا شــیطان بــر او وارد شــود 

ــتفاده  ــگ اس ــا از بن ــازد و ی ــون س ــِل او را دگرگ و عق

کنــد و قــدرِت تفکــرش از کار بایســتد، ایــن افــراد بــه 

ــادِن  ــه از  کارافت ــر ب ــه منج ــان، ک ــن رفتارش ــِل ای دلی

ــه هســتند.  ــل می شــود، مســتحقِّ ســرزنش و تنبی عق

ــِق  ــیطانی ازطری ــِت ش ــن حال ــا ای ــی از آن  ه در بعض

انجــاِم هر  آنچــه کــه دوســت دارنــد و یــا رقصیــدن بــه 

شــیوه  ای اغراق  شــده، ایجــاد می  شــود و یــا بــا ُغَریــدن 

ــر  ــدان حــد کــه حــاالِت شــیطانی ب ــا ب و نعــره زدن ت

آن  هــا وارد شــود. برخــی ازآن  هــا تمایــل دارنــد از 

ــا بدان  جــا کــه بیهــوش شــوند.  خــود بی  خــود شــده ت

همــه  ی ایــن افــراد عضــوی از دســته  ی شــیاطین 

هســتند و ایــن واقعیتــی اســت کــه دربــاره  ی بیش  تــر 

ــده شــده اســت«.  ــا دی آن  ه

ابــن تیمّیــه از رفتا  ر  هــای ممنوعــه، چنــد  شــرِح 

ــه در  ــت آنک ــد. نخس ــد می  کن ــاده را تأیی ــوِع س موض

نظــِر بعضــی از مراجــِع فقهــی، رفتا  رهایــی شــامِل 
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ــوش  ــیقی و گ ــِن موس ــص، نواخت ــون، رق ــرِف افی مص

ــا حــاالِت شــیطانی  ــه طــوِر مســتقیم ب ــه آن، ب دادن ب

درارتبــاط بــوده اســت؛ امــوری کــه باز  دارنــده  ی تفکــِر 

ــن امــکان وجــود دارد کــه  ــد. ای ــرد بودن ــی در ف عقالن

ــتماِع  ــّنت  های اس ــه، س ــن تیمّی ــّخِص اب ــوِر مش منظ

ف )ســماء( و رقــص باشــد. دومــاً، در توصیــِف  ابن  تصــُوّ

ــواِن  ــه عن ــن حــاالت ب ــه از حــاالِت شــیطانی، ای تیمّی

امــری تمثیلــی درنظر  گرفتــه نمی  شــود و درواقــع 

شــرحی اســت از فرآیندی واقعــی در جهــاِن آن روزگار. 

ــِن رفتارهــای  ــه، بی ــن تیمّی ــه کــه  اب درســت همانگون

ممنوعــه  ی انســان  ها و حضــوِر شــیاطین پیونــدی  

ــابهاتی  ــز تش ــم نی ــیاه قل ــی  های س ــت، نقاش ــل اس قائ

ــوان را دربرمی  گیــرد. در  بیــِن رفتا  رهــای آدمیــان و دی

ــان  ها  ــه انس ــود دارد ک ــی وج ــد نقاش ــه چن ــن رابط ای

یــا دیوهــا را درحــاِل کوبیــدِن مــواد و یــا درحالــی کــه 

ــد. ــان می  ده ــد، نش ــت دارن ــراب در دس ــای ش جام  ه

ــر،  ــی دیگ ــِر ناتمام ــر 4( و تصوی ــی )تصوی ــک نقاش  ی

ــد  ــاون تصویرمی  کن ــته  ی   ه ــاون و دس ــا ه ــردان را ب م

ــِی  ــو در نقاش ــوع، دو دی ــن موض ــابِه ای ــه مش درحالیک

ــتفاده  ــاِل اس ــم، در ح ــیاه قل ــیوه  ی س ــه ش ــری ب دیگ

ــن18(  ــوزه ی متروپولیت از آســیابی دســتی هســتند )م

ــر 7(.  )تصوی

چهــار تصویــِر دیگــر از ســیاه قلــم، دیوهــا را بــا ظــروف 

ــردی را  ــلن و م ــی پورس ــزی و چین ــای فل و فنجان  ه

ــه  ــر8(. دررابط ــان می  دهد)تصوی ــان نش ــک فنج ــا ی ب

بــا اینکــه چــه مــاّده  ای در ایــن تصاویــر ســابیده و چــه 

چیــزی نوشــیده می  شــود، بی  شــمارعلّت می  تــوان 

ــِد طعنــه آمیــِز دیو  هــا  ــا این  حــال پیون ر شــد. ب ُمتصــِوّ

بــا مصــرِف افیــون، ممکــن اســت تأییــدی باشــد برایــن 

امرکــه مــوادی کــه در تصاویــر، آمــاده  ی مصــرف 

ــتند.  ــه هس ــوادی ممنوع ــوند، م می  ش

ــه  ی  ــا تهی ــاط ب ــده از آن دوره، در ارتب ــوِن باقی  مان مت

حشــیش، حکایــت از آن دارد کــه ایــن مــاّده در ابتــدا 

ــیده  ــع نوش ــک مای ــکِل ی ــه ش ــده و گاه ب ــابیده   ش س

ــم از  ــر نقاشــی  های ســیاه قل ــالوه ب می  شــده اســت. ع

انســان  ها و دیوهــا درحــاِل ســابیدن و نوشــیدِن مــواد، 

تصاویــِر دیگــری نیــز مرتبــط بــا رفتارهــای غیراخالقــی 

وجــود دارد. اعمالــی کــه نتیجــه  ی آن ورودِ شــیطان  در 

وجــوِد فــرد بــود. بــرای مثــال:

- گروهــی درحــاِل رقــص، اجــرای موســیقی و یــا 

ــزاع.  ــاِل ن درح

در آراِی  ابــن تیمّیــه، ترســیِم دیوهــا درحــاِل کشــتِن 

ــیطانی در  ــاِت ش ــوِذ احساس ــده  ی نف ــا ای ــان ها، ب انس

ــِن رفتارهــای  ــاط بی ــن ارتب ــی دارد. ای ــراد، پیوند  های اف

ــی  های  ــایِر نقاش ــد در س ــیطانی، می  توان ــه و ش ممنوع

ــاِر  ــد. طوم ــم یاب ــز تعمی ــم نی ــیاه قل ــه  ی س مجموع

دســتِی بزرگــی کــه دیوهــای بر  آشــفته را درحــاِل ُمثلــه 

ــد  ــد می توان ــک اســِب ســفید ترســیم می کن ــردِن ی ک

ــا تاریخــی بســیار  ــد ب ــد، هرچن ــر از هن ــا یــک تصوی ب

ــه  ــابه، مقایس ــبتاً مش ــرِی نس ــا تصویرگ ــر، اّم جدید      ت

ــوم  ــود در آلب ــی  های موج ــخصه  های نقاش ــود و مش ش

را آشــکار ســازد )تصویــر1 تــا 8(. نقاشــِی فروخته  شــده 

ــِی 1982  ــورک، در م ــاتبیِز19 نیوی ــه  ی س در حراج  خان

ــی  ــرن19(، گروه ــاه 20، ق ــه  ی ُکت ــه منطق ــق ب ) متعل

از دیــوان را درحــاِل ضیافــت نشــان می  دهــد. در 

پیش  زمینــه، یــک گــروه از شــیاطین، حیواناتــی شــامِل 

ــام و  ــوش را قتلِ  ع ــیر و دو خرگ ــک ش ــتر، ی ــک ش ی

ــای  ــه دیوه ــه ک ــت همانگون ــد )درس ــه می کنن تّکه تّک
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ــد(.  ــه می  کنن ــم اســب را ُمثل ــا  ِر دســتِی ســیاه قل طوم

ــِل  ــاِل حم ــو درح ــک دی ــِر، ی ــه  ی تصوی در پس  زمین

ــوش  ــدار و منق ــی لعاب ــا ظرف ــر ب ــوی دیگ ــور، دی انگ

ــزی،  ــاِن فل ــک فنج ــا ی ــراه ب ــومی هم ــت  وس در دس

ــه حضــوِر شــراب در  عناصــری هســتند کــه همگــی ب

ــو،  ــر دو دی ــِز تصوی ــد. در مرک ــاره می کنن ــر اش تصوی

ــی،  ــان، در لگن ــه  ی کت ــک مالف ــِق ی ــگ را از طری بن

تصفیــه می  کننــد و یــک ظــرِف پورســلن نزدیــِک پــای 

ــرار دارد. در ســمِت چــپ، بنــگ درحــاِل دود  آن  هــا ق

ــر  ــِو دیگ ــط دو دی ــزرگ، توس ــی ب ــدن در دیگ داده ش

ــزاد  ــره  ی آدمی ــک پیک ــه حضــوِر ی اســت. در پس  زمین

ــل  ــوی حم ــانه  های دی ــر ش ــه ب ــودک ک ــک ک ــا ی ب

می شــود، مــا را بــرآن مــی  دارد کــه نقاشــی را به  عنــواِن 

ــم،  ــی بدانی ــای اهریمن ــوِر« نیر  وه ــودی از »حض بازنم

ــا اســت. ــون توســط آدم  ه ــه نتیجــه  ی مصــرِف افی ک

اثــر بــه واســطه  ی زمینه هــای مشــترِک   ایــن 

مختلفــی  ُطــرِق  بــه  نیــز  هنــد  بــا  فرهنگــی 

کــه  جهــت  آن  از  شــود.  تحلیــل  می توانــد 

ــیوا«  ــا »ش ــط ب ــا آداِب مرتب ــیش ب ــتعماِل حش اس

ــوان  ــاید بت ــت، ش ــاط اس ــم« در ارتب و »شیوائیس

آن  را بــه عنــواِن امــری ســاتیریک و یــا شــاید 

ــن  ــا ای ــت. ام ــر گرف ــی در  نظ ــِی آیین ــی نقاش نوع

ــه  ــت ک ــرض اس ــن ف ــر ای ــی ب ــان مبتن امرهمچن

نیروهــای  تسخیرشــده،  انســان  های  و  دیوهــا 

کنتــرل نشــده  ی خــود را هنگامــیُ بــروز می  دهنــد 

درنتیجــه  باز  می  ایســتد.  کار  از  عقــل  کــه 

ــا  ــابه ب ــه مش ــرد ک ــتدالل ک ــه اس ــوان اینگون می  ت

ــز در  ــم نی ــاِر دســتِی ســیاه قل ــاه، طوم نقاشــِی ُکت

ــیطانِی  ــاالِت ش ــا ح ــط ب ــای مرتب ــا ایده  ه ــد ب پیون

حاصــل از مصــرِف افیــون اســت. پــس ایــن امــکان 

نقاشــی  های  از  دیگــری  گــروِه  کــه  دارد  وجــود 

ــون  ــای افی ــرف   کننده  ه ــاِت مص ــم، تجربی ــیاه قل س

را تصویــر کنــد. اصطــالِح »چشــِم ســرخ« کــه 

در آن رگ  هــای خونــِی ســطِح صلبیــه  ی چشــم 

ــای  ــرف کننده  ه ــِر مص ــا ظاه ــود، ب ــط می  ش منبس

توســِط  کــه  نکتــه  ای  اســت.  منطبــق  حشــیش 

ــت.  ــاره شده  اس ــه آن اش ــنده  ها، ب ــدادی از نویس تع

ــاره  ی  ــا«  ی خــود را درب ــِن ســودون، شــعر »موالی اب

ــرود: ــیش س ــوردِن حش ــه  اش از خ تجرب

 

بلعت یوم بندقا فی لونها خضره 

رایت بیاض عینی صارت علیه حمره

وصرت عابر و خارج بیتنا ما آدره

ونا ما بقشع شی الجَوه و با بَره 

روزی قرصی سبز را بلعیدم                    

و دیدم که سفیدِی چشمانم به رنِگ سرخ درآمد

ناهشیار، دروِن خانه و بیروِن آن قدم می  زدم

هیچ حس نمی کردم، چه در بیرون و چه در درون

ــواِن  ــرخ« در دی ــِم س ــارِت »چش ــه عب ــن ب همچنی

ــات 1448 / 852(،  ــابوری )وف ــی نیش ــرارِی فّتاح اس

کــه بــه تفاحــی ســیبک نیــز مشــهور بــود و مجموعــه 

اشــعاِر او پیرامــوِن حشــیش و مصــرف کننــدگاِن آن، 

بارهــا اشــاره شــده اســت.

یک مثال از بی  شمار نمونه: 

سرخِی چشم و زِر چهره نمودیم ز سبز   

تــا ســیه  روی شــود هر  کــه دروغــش باشــد
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کنژکتیویــت21 یــا التهــاِب ُملتحمــه در تعــدادی از 

ایــن  نقاشــی  های ســیاه قلــم مشــهود اســت. در 

تصویــر دو دیــو بــا چشــماِن ســرِخ ورم  کــرده بــه نحوی 

ــا را  ــِر دیوه ــر 3(. تصوی ــد )تصوی ــیانه می  رقصن وحش

ــاری  ــی بدرفت ــا االغ ــه ب ــد ک ــان می  ده ــی نش در  حال

می  کننــد و رگ  هــای خونــِی متــوّرم در مردمــِک 

ــاهده  ــل مش ــح قاب ــوی واض ــه نح ــا ب ــماِن آن  ه چش

ــان  ــب نش ــماِن ملته ــا چش ــوی را ب ــِر دی ــت. تصوی اس

ــر  ــوی دیگ ــه دی ــزی را ب ــه  ای فل ــه قمقم ــد ک می  ده

ــن  ــماِن ای ــفیدِی چش ــه س ــد، درحالیک ــان می  ده نش

دیــو کامــاًل مشــخص اســت. پــس شــاید ایــن تصویــر 

بــه ایــن معناســت کــه محتویــاِت دروِن قمقمــه عامــِل 

ــت.   ــم اس ــرخِی چش ــاِد س ایج

تصویــری کــه پیش  تــر در مجموعــه  ی ویگنیــر22 بــود، 

ــا  ــو ب ــک دی ــردِن ی ــاِل رام ک ــرد و زن را درح ــک م ی

ــری از  ــِی دیگ ــد. نقاش ــان می  ده ــرخ نش ــماِن س چش

ســیاه قلــم، شــش مســافر را تصویــر می  کنــد، در 

ــک  ــز ی ــا به  ج ــِی پیکره  ه ــماِن همگ ــه چش ــی ک حال

نفــر بــه رنــِگ ســرخ اســت )تصویــر 2(. شــاید از ایــن 

تصویــر بتــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه به  کاربــردِن 

رنــِگ قرمزدرچشــم  ها، از ویژگی  هــای ثابــِت ایــن 

تصاویــر نیســت )در ایــن مــورد، رنــِگ ســرخ بــه نظــر 

می  رســد بــر روی حدقه  هــای چشــمان و اطــراِف 

ــت(. ــز اس ــا متمرک آن  ه

در این  جــا پیکــره  ی ســوار بــر االغ بــا نگاهــی بهــت  زده 

بــه جلــو خیــره شده  اســت و دو نفــِر دیگــر بــه پشــِت 

ســر نــگاه می  کننــد. جایــی کــه مــردی، مــرِد دیگــری 

را بــر دوِش خــود حمــل می  کنــد. ایــن د  رحالــی اســت 

کــه بازوهــای آن  هــا تــوده  ای درهــم   تافتــه را تشــکیل 

می  دهــد کــه تشــخیِص اعضــای بــدِن آن  هــا را مشــکل 

ــکِل  ــه ش ــرد ک ــّور ک ــه تص ــوان اینگون ــد. می  ت می  کن

اعضــای بــدن در ایــن تصاویــر، احتمــاالً نمایانگــِر 

ــه ضعــف  احساســاِت سراســیمه  واِر پیکره  هــا اســت و ن

تکنیکــی از جانــِب هنرمند)تصویــر 2(. و در آخــر، 

ــد،  ــای جدی ــه در پژوهش  ه ــود دارد ک ــه  ای وج صحن

بــه عنــواِن تصویــری از یــک قــرارگاه )اردوگاه( درنظــر 

ــان  ــی را نش ــی خال ــی، زمین ــت. نقاش ــه شده  اس گرفت

ــگ  های  ــدن، س ــاِل چری ــب  هایی درح ــا اس ــد ب می  ده

ولگــرد، پنــج پیکــره  ی آدمیــزاد )یکــی از آن  هــا آشــکارا 

ــار پیکــره  ی دیگــر اســت( و اشــیایی  ــر از چه متموِّل  ت

گردهــم آمــده کــه بعضــی از آن  هــا )مثــل یــک زیــِن 

اســب، یــک تیــردان و یــک فالســک( نشــان می  دهــد 

ــه هســتند و مابقــِی اشــیاء،  کــه ایــن گــروه دور ازخان

ــان  دهنده  ی  ــا، نش ــزرگ و لگن  ه ــِگ ب ــک دی ــِل ی مث

ــراق  ــتایی ات ــی روس ــردان در مکان ــه م ــت ک ــن اس ای

ــم،  ــفیِد نامنّظ ــکاِل س ــِب اش ــا درقال ــد. لگن  ه کرده  ان

ــِد آنچــه کــه در  ــرروی هــم انباشــته شــده  اند. همانن ب

ســایِر نقاشــی  های ســیاه قلــم تصویــر شده  اســت، 

ــه  ای  ــه گون ــوان ب ــگ را می  ت ــفید   رن ــکاِل س ــن اش ای

ــی  ــت بقچه  های ــن اس ــد ممک ــت. هرچن ــر پنداش دیگ

باشــند کــه مــردان در حــاِل شســتِن  پارچــه  ای 

ــِر  ــر، نمایانگ ــن تصوی ــال، ای ــا این  ح ــتند، ب ــا هس آن  ه

ــا تصاویــِر فرآهــم آورِی  شــباهت  های واضحــی اســت ب

شــراب و بنــگ، در دوره  ی مغــول و اواخــِر صفویــه کــه 

ــا  ــراه ب ــاز و هم ــای ب ــتایی و فض ــای روس در محیط  ه

افــراِد متفــاوت تصویــر شده  اســت. چنیــن صحنه  هایــی 

اغلــب شــامِل پیکره  هایــی از درویشــان، در کناِرمردانــی 

آشــکارا ثروتمنــد اســت و فراینــِد تصفیــه کــردِن بنــگ 



114

از میــاِن پارچــه را بــه دروِن جام  هــا و یــا ترکیــِب 

ــد.  ــان می  ده ــراب را نش ــگ و ش بن

ــدی،  ــِز ترکیب  بن ــردی در مرک ــابه م ــری مش در تصوی

ــه  ــد. او   ک ــور می  ده ــه  ای عب ــاِن پارچ ــگ را از می بن

پارچــه  ی چنــد   الیــه را بــه مــوازاِت قفســه  ی ســینه  ی 

خــود بــا هــردو دســت نگــه داشــته، آن   را بــر روی یــک 

ــاِن  ــه هم ــن کار، ب ــر 9(. ای ــارد )تصوی ــی فش ــن م لگ

شــیوه، توســط پیکــره  ای دیگــر، نشســته بر نشــیمن  گاِه 

خــود، در قســمِت بــاالی ســمت چــِپ ترکیــب بنــدِی 

ــود. ــرار می  ش ــم تک ــیاه قل س

 مــوارِد ذکر  شــده، بــه ایــن خاطــر نیســت کــه تمامــِی 

صحنه  هــای ترســیم شــده توســِط ســیاه قلــم را تصویــِر 

ــم.  ــر گیری ــکر)افیون( درنظ ــرِف مس ــع آوری و مص جم

ــد  ــی نمی  توان ــن دیدگاه ــع چنی ــوِر قط ــه ط ــون ب چ

ــود،  ــه ش ــی  های او، توجی ــه  ی نقاش ــا هم ــه ب دررابط

ــرای مثــال: ب

 صحنه  هایــی از افــراد درحــاِل گفتگــو بــا یکدیگــر، یــا 

افــرادی مشــغول بــه ســاخت وســاز. 

به  هرحــال حتــی در ایــن صحنه  هــا هــم تشــابهاِت 

همچنــان  رفتارِدیوهــا  و  انســانی  رفتا  رهــای  بیــن 

آشــکار اســت. بــرای مثــال، شــاید تعجــب  آور باشــد کــه 

ــروی  ــِر  )H.2153  f.141 b( روب چــرا پیشــه  وراِن تصوی

تصویــری از دو دیــو، درحــاِل اّره کــردِن درخــت، 

 )H.2153  f.141 a-IA1 fig.277( قــرار  داده شــده انــد

) تصویــری کــه در ســمِت a ایــن صفحــه  ی دو بخشــی 

ــم  ــه   روی ه ــه روب ــر ک ــِر دیگ ــرار دارد(. دو تصوی ق

ــر ســِر  ــزاع ب ــرد درحــاِل ن ــِر دو م ــد، تصوی ــرار دارن ق

یــک االغ اســت )H.2160  f.14 ba-IA1 fig.280( کــه 

ــو در  ــر بحــث شــده از دو دی ــِر پیش  ت ــِل تصوی در مقاب

ــه اســت  ــرار گرفت حــاِل انجــام کاری مشــابه، ق

(

ــم را  ــیاه قل ــی  های س ــه نقاش ــت ک ــرآن نیس ــد ب قص

ــا  ــم، ام ــکر  ها بدانی ــرِف مس ــا مص ــط ب ــاس مرتب از اس

ــه  ــی  ها ب ــن نقاش ــِب ای ــه اغل ــوان زد ک ــدس می  ت ح

ترســیِم جامعــه  ای )خــواه واقعــی، خــواه خیالــی( 

می  پردازنــد کــه در آن اعمالــی همچــون مصــرِف 

ــار، عملــی هجــو  ــن آث ــاِن ای ــزِد مخاطب مســکرات در ن

می  شده  اســت.   پنداشــته  )ســاتیر( 

ــالوه  ــیاه« ع ــه  ی »س ــون23، کلم ــِر رابینس ــِق نظ طب

ــِگ ســیاه، معنــِی  ــر معنــای اولیــه  ی خــود یعنــی رن ب

ثانویــه  ای نیــز معــادِل فــرِد مســت دارد. ایــن واژه 

ــردی از خــود  ــه  ف ــرِد مســت، بلکــه ب ــه ف ــا ب ــه تنه ن

بی  خــود شــده )تــا حــدِّ دیوانگــی( نیــز اطــالق 

ــیاه«  ــر(. »س ــود بی  خب ــِح از خ ــِت طاف ــد )مس می  ش

ــم  ــرِّد( ه ــرکش )و متم ــرِد س ــِی ف ــه معن ــن ب همچنی

ــکان دارد  ــم ام ــیاه قل ــد س ــاِم محم ــس ن ــت. پ هس

اشــاره  ای بــه هنرمنــدی باشــد، بــا نــاِم محمــد، کــه در 

ــا  ــر بوده  اســت و ی ــِنّ آب مرکــب )ســیاه قلــم( متبِحّ ف

کنایــه  ای باشــد بــر موضوعــاِت ایــن تصاویــر، کــه او و 

ــد.  ــق کرده  ان ــیوه  ی او خل ــه ش ــّده  ای ب ــا ع ی

ــِن  ــد بی ــل ش ــد قائ ــزی بای ــه تمای ــت ک ــی اس  بدیه

و  قلــم  ســیاه  نقاشــی  های  شــکل  گیرِی  محیــِط 

ــدی در  ــش و طبقه  بن ــا گزین ــه ب نســخه  های جدیدترک

آلبوم  هــای )H.2153 و H.2160 ( گــرد آمــده انــد. 

ــه  ــی برممنوع ــی مبتن ــواهِد اندک ــه ش ــی ک آلبوم  های

بــودِن تصاویــِر آ  ن  هــا ازنظــِر گردآورنده  هــا وجــود 

دارد. بــرای مثــال در تصویــِر شــماره 1، صحنــه  ی تّکــه 

ــین  ــا، هم  نش ــط دیوه ــب توس ــک اس ــردِن ی ــه ک تّک
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ــا و  ــده  ی ایده  ه ــه بازتابن ــت ک ــده اس ــی ش ــا عبارت ب

ــت:  ــث اس ــود در احادی ــراِت موج تعبی

» اجتناب از تزیور یکی از نشانه  های عقل است ....

 .....دوری ُجستن از هرآنچه که تو را رسوا می  سازد

و برگزیدِن هرآنچه که تو را زینت می  بخشد، خصلتی 

 شرافت مندانه است...... 

)َو إنَّ ِمن عالمات العقِل التَّجافَِی عن داِر الُغرور...(«

ــات،  ــک مناج ــده از ی ــی تحریف  ش ــِر 3 متن در تصوی

هم  نشــیِن تصویــری از دیوهــا، درحــاِل رقــص و ســماع، 

ــات،  ــن مناج ــای ای ــی از مصرع  ه ــت. در یک ــده اس ش

فــرد از علــی بــن ابــی طالــب یــاری می  طلبــد و از شــِرّ 

وسوســه  ی نفــس و شــیطاِن رجیــم بــه او پنــاه می  بــرد 

)و ِمــن شــّر ِغــَیّ نَفســی و شــیطانها الرجیــم(. 

 هــدف از ســاتیر: صوفی  هــای میانــه  رو 
د(  ــد  رو )متمِرّ و تُن

ــم،  ــاتیریک بپنداری ــم راس ــیاه قل ــی  های س ــر نقاش اگ

ــد؟  ــو می  کنن ــزی را هج ــه چی ــر چ ــن تصاوی ای

ــکر در  ــرف مس ــراِی مص ــخص ب ــی مش ــِن تاریخ تعیی

ــرون 14 و 15،  ــا در ق ــِث م ــورد بح ــرزمین  های م س

کاری نســبتاً پیچیــده اســت، زیــرا آن نوع از مســتندات 

کــه تاریخ  نــگاران در پــِی آن هســتند، معمــوالً یــا 

ــز  ــا هرگ ــدارد و ی ــود ن ــر وج ــا دیگ ــت، ی ــود اس مفق

منتشرنشده  اســت. بــا ایــن وجــود طبــِق تعــدادی 

از منابــِع مســتند و ادبــی در زبــاِن فارســی، ایــن 

ــگ  ــه حشــیش و بن ــته ک ــود داش ــی وج ر عموم ــُوّ تص

ــِگ  ــت: فرهن ــوده اس ــراه ب ــه هم ــا دو زمین ــواره ب هم

ــه  رو  ــکِل میان ــه دو ش ف )ب ــُوّ ــِگ تص ــاری و فرهن درب

و اَشــکاِل تنــدروی آن(. حّتــی ضــرب المثل  هایــی 

وجــود دارد کــه بازتــاب دهنــده  ی پیوندهــای آشــکار، 

ــون:  ــت. همچ ــیش اس ــرِف حش ــا و مص ــن صوفی  ه بی

ــش...  ــه  ی دروی ــت، تحف ــیش( اس ــبزی )حش ــرِگ س ب

ــیش را  ــه حش ــی ک ــراری فّتاح ــواِن اس ــن دی وهمچنی

پیامــِد َمســلِک جمــال   الّدیــن ســاوجی، ازبنیان  گــذاراِن 

ــد.  ــه می  دان ِد  قلندری ــِرّ ــِش متم جنب

ایــن عقیــده را نیــز کــه نقاشــی  های ســیاه قلــم مرتبــط 

ــوان  ــت می  ت ــوده   اس ف ب ــُوّ ــِی تص ــای ادب ــا جریانِ  ه ب

ــل  ــاله  ی ده فص ــال در رس ــرای مث ــت؛ ب ــر گرف درنظ

ــه  ــِن ب ــت از مضامی ــه  ای اس ــه مجموع ــات( ک )تعریف

  َعمــد درهم  ریختــه، عبیــد زاکانــی )وفــات 1370 

ــه  ــگ« را ب ــرداز، » بن ــِس طنزپ ــاعر و نثرنوی /770( ش

ــِت خلســه و وجــد  ــی حال ــرای صوف ــه ب ــر آنچــه ک ه

ایجــاد ُکنــد تعبیــر کــرده اســت. تعریــِف مشــابِه 

ــیخ «  ــه  ی »ش ــر، کلم ــان اث ــری درهم دیگ

)احتمــااُل شــیِخ صوفــی( اســت کــه به  جــای واژه  ی دیــو 

ــِگ  ــس« )نیرن ــا »تلبی ــت و ی ــیطان( به  کار  رفته  اس )ش

شــیطان( کــه هم  معنــی بــا ســخنانی اســت کــه شــیخ 

ــن  ــد. همچنی ــادی می گوی ــاِن م ــا ذاِت جه ــه ب دررابط

»وسوســه« کــه  نصایــِح شــیخ دربــاره  ی زندگــِی پــس 

ــز  ــیاطین نی ــان ش ــا هم ــا« ی ــت. »دیوه ــرگ اس از م

متــرادف بــا پیــرواِن شــیخ بــه  کار رفته    اســت. ایــن نــوِع 

بیــاِن ادبــی توســط عبیــد، اولیــن اثــر بــه ایــن شــیوه  ی 

خــاص نبوده  اســت. بیشــتر از یــک قــرن و نیــم پیــش 

از او، قاضــی و واعــظ، ابوطاهــر یحیــی بــن طاهــر بــن 

عثمــان عوفــی )ماورالنهــر، اواخــر قــرن 12( در شــعری 

ــلِک  ــّرِب مس ــِر مخ ــر تأثی ــی، ب ــه  ی اخالق ــا درون  مای ب



مــرداِن تـُـرک، بیزانســی و هنــدی در ماورالّنهــر تأســف 

می  خــورد   )  صوفی  هایــی کــه در پیونــِد بــا اندیشــه  های 

بایزیــد بســطامی )وفــات 261 / 874  یــا 264 / 78 – 

877(، شــبلی)وفات 334 / 945( و جنیــد )وفــات 298 

ــرد،  ــا می  ک ــر ادع ــه ابوطاه ــرادی ک ــد. اف / 910( بودن

ــه  ــردان را ب ــد و م ــت کرده  ان مســاجِد شــهر را بی  حرم

شــّدت در مصــرِف شــراب، بنــگ و قمارکــردن بــا تــاس 

ــد  ــد. هر  چن ــرار داده  ان ــود ق ــِر خ ــِت تأثی ــازی( تح )ب

ــوی  ــه ازس ــای ممنوع ــا رفتا  ره ف ب ــُوّ ــاِط تص ــه ارتب ک

ــد،  ــوده باش ــه  ای ب ــه و کلیش ــد عامدان ــد، می  توان عبی

ــای  ــی از جریان  ه ــا حــّدی بازتاب ــاید ت ــال ش ــا این  ح ب

جامعــه  ی معاصــِر وی نیــز باشــد. گواهــی بــر ایــن ادعا، 

نســخه  ای از فرمــاِن جالیــری اســت کــه ســراِن اجرایــِی 

ــرار داده  ــورِد خطــاب ق ــل را م ــه در اردبی نظــاِم صفوی

ــه در 773 /  ــان )ک ــن فرم ــا نوشــته شــدِن ای اســت. ب

ــه  ــگاه، ب ــردِر زیارت ــر س ــود(، ب ــده ب ــر ش 1372 منتش

ــاندن  ــا از آزار رس ــود ت ــتور داده می  ش ــان دس حکمران

ــای  ــردِن گلّه  ه ــادره ک ــی و مص ــتاییاِن محلّ ــه روس ب

ــه  ــی ک ــِد مالیات ــِن عوای ــند، گرفت ــت بکش ــا دس آن  ه

ــه  ــد ب ــی بای ــاِن محلّ ــا و قّصاب ــمِت دباغ  ه ــاً از س قانون

ــا و  ــد و آن  ه ــف کنن ــت را متوّق ــق می  گرف ــت تعُلّ دول

پیروانشــان )ُمریــدان( را از بــاب کــردِن کا  رهــای حــرام 

ــن  ــن   مت ــد )در ای ــاز دارن ــن ســرزمین ب )بدعــت( درای

ــح  ــوِر واض ــه ط ــراب ب ــرِف ش ــپی  گری و مص ــه روس ب

ــت(.  ــاره شده  اس اش

ف، هم  کیشــاِن  عــالوه بــر ایــن، بعضــی از شــیوِخ تصــُوّ

خــود را مّتهــم بــه ایــن رفتار  هــای ممنوعــه می  کردنــد. 

ــی  ــن اردبیل ــزرِگ صفی  الّدی ــِی ب ــّزاز درهژیوگراف ــن ب اب

ه  الصفــاه )تکمیــل  )وفــات 935/ 1334(، یعنــی صفَوّ

شــده در 1358/759( روایت  هایــی در رابطــه بــا دو 

گــروِه صوفی  هــا یعنــی میانــه  رو و تنــدرو در منطقــه  ی 

ــه می  دهــد. افــرادی کــه رفتــاِر ناشایســِت  اردبیــل ارائ

آن  هــا، باعــث شــد رهبــرِی دینــِی صفی  الّدیــن و معلَّــِم 

ــت  ــود. روای ــتحکم  تر ش ــد، مس ــیخ زاه ــد( او، ش )مرش

ــی،  ــن مانکل ــاِم حس ــا ن ــخصی ب ــه ش ــت ک ــده اس ش

بابــی یعقوبیــان، کــه  ــلطنه  ی  جانشــین و نایب  الَسّ

ــی  ــرد، گروه ــرف می  ک ــیش مص ــداوم حش ــوِر م به  ط

ــا و  ــدران، ماّله ــد )قلن ــاِن شــیخ زاه ُمتشــّکل ازمخالف

ــود.  ــن دســت( را دوِرهــم جمــع کــرده ب ــرادی از ای اف

ــام  ــا ن ــتایی ب ــاه، در روس ه  الصف ــر از صفَوّ ــی دیگ روایت

پورنیــق رخ می  دهــد. جایــی کــه مــردی بــا نــاِم 

محمــد رزینــان به  طــوِر غیر  منتظــره  ای وارد آن  جــا 

شــده و ادعــا می  کنــد یــک شــیخ اســت. فــردی کــه بــا 

قــدرِت ماورالّطبیعیــه  ی خــود )پیش  گویــِی یــک اتفــاق 

ــاِن روســتاییان  ــوع پیوســت( در می ــه وق کــه بعدهــا ب

ــه مقامــی روحانــی دســت یافــت. طبــِق پیش  گویــِی  ب

او، ســلطان محمــد )الجایتــو، وفــات 716 / 1316( 

می  میــرد و ابوســعید سلســله  ی ایلخــان را بنیــان 

ــن  ــه ای ــن ب ــِه صفی  الدی ــه توج ــذارد. هنگامی  ک می  گ

ــی را  ــدرِت پیش  گوی ــن  ق ــد، او ای ــب ش ــوع جل موض

حاالتــی شــیطانی دانســت و بــه پیــرواِن خــود دســتور 

داد تــا زیــِر ســجاده  ی محمد رزینــان را جســتجو کنند. 

جایــی کــه )بــه زعــِم او( قطعــاً کیســه ای از حشــیش 

ــود.  ــاد ب ــردی معت ــان ف ــرا رزین پیــدا خواهــد شــد، زی

افــراد گمــان می  کردنــد کــه رزینــان، صاحــِب کرامــت 

ــن  ــا ای ــتند. ب ــا او نداش ــه ب ــه مقابل ــی ب ــت و تمایل اس

ــه  ــا ب ــد ت ــرد آمدن ــجاعانه گ ــر ش ــک روز عص ــال ی ح

ــس آگاه گشــتند  ــد. پ ــن عمــل کنن دســتوِر صفی  الّدی
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ــا  کــه او صحیــح گفتــه اســت. پــس محمــد رزینــان ب

آبــروی از دســت   رفتــه، سراســیمه آن روســتا را تــرک 

کــرد و دیگــر کســی از او خبــری نشــنید.

ــا   ــوی کارگش ــه نح ــی ب ــتند و ادب ــدرِک مس ــن م  ای

ــود.  ــه ش ــم مقایس ــیاه قل ــی  های س ــا نقاش ــد ب می  توان

ــد  ــِی هنرمن ــِی واقع ــای زندگ نخســت، اینکــه رویداده

ــزد.  ــه  ای را در او برانگی ــای خاّلقان ــد واکنش  ه می  توان

ایــن آثــار از طرفــی کامــاًل یــک اثــر هنــری محســوب 

می  شــوند و از ســویی دیگــر مطــرح   کننــده  ی تغییــراِت 

ــِت  ــند. روای ــز می  باش ــِر وی نی ــِی معاص ــاِم اجتماع نظ

ــی از  ــه بخش ــان )ک ــد رزین ــا محم ــه ب ــر دررابط اخی

یــک متــِن هژیوگرافــی24 بــود( مشــخصاً دارای ابعــادی 

ادبــی اســت کــه، یــا بــه عمــد و یــا بی  قصــد و منظــور، 

ــن  ــد. همچنی ــادآوری می  کن ــی را ی ــه  ی الهمدان مقام

ــِخ  ــی از تاری ــته  ی صریح ــوِه برجس ــون، وج ــن مت ای

اجتماعــی را دربرمی  گیرنــد کــه بخشــی جدایــی ناپذیــر 

بــرای مطالعــه  ی نقاشــی  ها اســت. برایــن اســاس، 

ــون  ــدرو )همچ ــای تن ــه  رو، صوفی  ه ــا  ی میان صوفی  ه

قلنــدران(، کشــاورزاِن روســتایی و پیشــه  وران، همگــی 

بــه ضــرورت، بــا یکدیگــر رابطــه  ای متقابــل داشــته  اند.

در  واقــع، بررســی ها نشــان می  دهــد کــه بــا رشــِد 

ف، طبقــه  ی کشــاورز و پیشــه  ور نیــز  دســته  های تصــُوّ

ف مّتحــد شــدند. ــا ایــن نهادهــای تصــُوّ ب

بــرای پرکــردِن  نــی اســت   چنیــن دیدگاهــی امکا

ز پژوهشــگران؛  ا بیــِن یافته  هــای دو گــروه  خــالِء 

ترســیم  پیکره  هــای  معتقدنــد  کــه  گروهــی 

ــه  وران و  ــم، پیش ــیاه قل ــی  های س ــده در نقاش ش

ــتدالل  ــه اس ــی ک ــتند و محققان ــاورزان هس کش

ویــش هســتند.  فــراد درا ا یــن  ا می  کننــد کــه 

هرچنــد کــه پیش  تــر هــم تأکیــد شــد، در ایــن 

نقاشــی  ها صرفــاً شــاهِد بازنمایــِی یــک گــروِه خــاص از 

افــراد نیســتیم. تعــدادی از آن  هــا تنهــا یــک یــا دوبــار 

 )H.2153  f.106 b(:در نقاشــی  ها دیــده شــــده  اند

دو مــرد در پوشــِش کشیشــاِن مســیحی را نشـــــان 

و   )H.2153  f.37  b IA1  fig.311( می  دهــــــد.  

را تصویــر  قلندرانــی   )H.2153  f.129  b  fig.309(

ــیدِن  ــی تراش ــان یعن ــِق ظاهرش ــه از طری ــد ک می  کن

ــل تشــخیص هســتند.  ــدن و صورتشــان قاب ــای ب موه

ــتند  ــش هس ــای دراوی ــایِر گونه  ه ــاوت ازس ــا متف آن  ه

ــته و  ــود نشس ــیمن  گاِه خ ــر نش ــا ب ــد، ی ــه می  رقصن ک

ــا داد و  ســتد هســتند. درحــاِل بحــث ی

 در راســتا  ی نظــرِ کاگمــن، مبتنی براینکــه احتماالً ایــن افراد 

ــدید  ــول الس ــون »الق ــی همچ ــد، نظام  نامه  های ــرده بوده  ان بَ

فــی اختیــار االمــاء والعبیــد« )کتــاِب راهنمــای الزمُ  االجــرا 

در رابطــه بــا زنــان و مــردان بـَـرده( اثــرِ محمــود بــن احمــد 

العینــت ابــی األمشــاطی نیــز از آن دوران موجــود اســت کــه، 

فــروِش انــواِع ملّیت  هــا را بــه بردگــی در اواخــرِ قــرن 14 و 15 

تصدیــق می  کنــد )بَردگانــی از اروپــای غربــی، بیزانــس، هند، 

آســیای میانــه، آفریقــای شــمالی، اتیوپــی و ســواحِل دریــای 

ســرخ(. از آنجایــی کــه العینــی ملِّیت  هایی را مطــرح می  کند 

کــه به  عنــواِن نیــروی کار و تولیــد کننــده توســِط ُعلمــا بــه 

کار گرفتــه می  شــده  اند، ایــن امــر گواهــی اســت بــر اینکــه 

احتمــاالً برده  هــای غیــرِ مســلمان هــم بــه این کیــِش جدید 

درمی  آمده  انــد. 

نــوِع پوشــش نیــز در تعییِن هویــِت تعــدادی از پیکره  های 

ترســیم شــده در نقاشــی  ها کمــک می  کنــد. بــرای 

 .)H.2153 f.38  b IA1 fig.310(مثــال در تصویــِر

ــه درحــاِل حمــِل کیســه  های حشــیش  ــش ک دو دروی
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ــِق ِشنلِ  هایشــان کــه از پوســِت ببــر و  هســتند از طری

ــن  ــِل تشــخیص هســتند. ای ــه شــده، قاب پلنــگ دوخت

ــِت  ــاِم »پوس ــا ن ــه ای ب ــد جام ــر می  رس ــنل  ها به  نظ ش

ــِت  ــدا آن   را پوس ــِگ دهخ ــه فرهن ــند ک ــت«  باش تخ

ــگ  ــیر، پلن ــِز ش ــا خ ــفند، ی ــون گوس ــی همچ حیوانات

به  عنــواِن  تعریــف می  کنــد، کــه دراویــش  ببــر  و 

پوشــش یــا زیرانــدازی در حیــِن نشســتن و خوابیــدن 

ــِت  ــر پش ــفر آن را ب ــگاِم س ــد و هن ــتفاده می  کردن اس

خــود می  گذاشــتند. 

ــاِت  ــا مقام ــش، ب ــم در پوش ــتفاده از پش ــد اس هرچن

ــدی نیــز  ــا ایــن حــال پیون ــود، ب ســلطنتی مرتبــط ب

ف داشــت، کــه  بــا ُعلمــای ُمّدعــِی روحانیــت در تصــُوّ

ــان   ــه  ی بودلی ــاق، از کتابخان ــِی مجالس  الُعش در نقاش

مســلِک  درویــش  پیــرواِن  کــه   )MS ouseley(

می  تــوان  می  کنــد،  تصویــر  را  عراقــی  فخرالّدیــن 

ــد  ــان می  ده ــی را نش ــر، مردهای ــرد. تصوی ــاهده ک مش

ــه  ــا آویخت ــانه  های آن  ه ــر ش ــت ب ــِت تخ ــا پوس ــه ی ک

ــر و  ــِز بب ــی از خ ــلواِر خاّص ــش و ش ــا پوش ــده و ی ش

پلنــگ برتــن دارنــد. شــخصی کالهــی بــر ســر دارد کــه 

از خــِز ببِرســفید اســت. در بعضــی متــون ایــن مســاله 

مطــرح اســت کــه کاله  هــای خــِز پلنــگ و ببر بــه عنواِن 

نمــادی بــرای متمایــز کــردِن صوفی  هــا به  عنــواِن 

ــه اســت. ــه   کارمی  رفت ــاز در نقاشــی  ها ب ــه  ا  ی ممت طبق

از  خّطــی  نســخه  ی  یــک  در  کاله  هایــی  چنیــن   

ــی  ــن( و متن ــوزه  ی متروپولتی ــار )م یِرعّط ــق الَطّ منط

مــدَوّن از هــراِت تیمــورِی متأخــر دررابطــه بــا تصــُوّف 

وهمچنیــن درســرلوِح نســخه  ی کپــِی ســلطان حســیِن 

ــره  ــون در قاه ــه هم  اکن ــعدی ک ــتان س ــرا از بوس بایق

اســت )دارالُکتــب، ادب فارســی( وتصویــری ازمحیطــی 

ــاری )کــه درآن  جــا تصــُوّف رســمی شــده و رشــد  درب

ــود. ــده می  ش ــه( دی یافت

 برخــی بازنمایی  هــای مکتــوب، مثــل دیــواِن اســرارِی 

ــِی  ــه معن ــِح »پوســت پوشــان« ) ب ــه توضی فتاحــی، ب

ــردازد.  ــوان(، می  پ ــِت حی ــا پوس ــز ی ــنده  های خ پوش

ایــن گــروه از صوفی  هــا اغلــب حشــیش مصــرف 

ــِز  ــل از خ ــای حاص ــاک و کااله ــر پوش ــد. اگ می  کردن

ببــر و پلنــگ به  عنــواِن  وجــه ِمشــّخصه  ای بــرای 

صوفی  هــا درنظر  گرفتــه شــود، ممکــن اســت بــه 

تشــخیِص هویــِت پیکره  هــا در نقاشــی  های ســیاه 

قلــم نیــز کمــک کنــد. زیــرا حداقــل 13 نقاشــی وجــود 

ــا ایــن شــیوه  ی پوشــش را نشــان  ــرادی ب دارد کــه، اف

می  دهــد.

یکــی  اســت:   گــروه  دو  شــامِل  تصاویــر  ایــن   

ــه  ــس ب ــاوت، ُملَبّ ــوی متف ــه نح ــه ب ــی، ک درویش  های

لباســی بســیار کوتــاه و نشســته بــرروی زمین ومشــغوِل 

ســاخت وسازهســتند، و گــروِه مردانــی بــا پوشــش  های 

ــه  ــد، ک ــه مانن ــای زنگول ــد و کاله  ه ــام ق ــد و تم بلن

مرســوم  ترین نــوِع پیکره  هــا در نقاشــی  ها هســتند:

هم  چنیــن کاله  هــای خــِز ببــر و پلنــگ در دو نقاشــی،  

ن و بــزرگ دیــده شــده اســت: صحنــه  ی »حرکــت  ُملــَوّ

دســته جمعــی«25 و صحنــه  ی پیکره  هــای مســت، 

درحــاِل جابه  جــا کــردِن ظــروف فلــزی و پورســلن در 

میــاِن یــک چشــم انــداز .

ــا را در  ــم، دیوه ــیاه قل ــی  های س ــر از نقاش ــی دیگ یک

ــر، دو  ــت. تصوی ــرده اس ــیم ک ــان  ها ترس ــه  ی انس جام

دیــو را نشــان می  دهــد کــه یکــی ازآن  هــا لبــاِس بلنــد 

وعبایــی از خــِز پلنــگ بــر تــن دارد و درحــاِل تماشــای 

ــو،  ــار دی ــر چه ــر اســت. ه ــِو دیگ ــِن دو دی ــوای بی دع
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ــای  ــه مشــخصه  ی پیکره  ه ــد ک ــدی دارن ــای بلن کاله  ه

انســانی اســت.

ــر  ــا اث ــد ت ــان می  کن ــن، ترغیبم ــن چنی ــری ای تصاوی

ــه  ــر اینک ــی ب ــم مبن ــرض کنی ــندی ف ــواِن س را به  عن

پیکــره    ی دیوهــا در ایــن آثــار بــه قصــِد ایجــاِد تقلیــدی 

ــه  ــتفاده قرارگرفت ــورد اس ــان م ــک از رفتاِرآدمی پارودی

اســت. به  طورکلــی کاله  هــای زنگولــه  واِر بعضــی از 

ــای  ــا اعض ــابه ب ــی  ها، مش ــانی در نقاش ــای انس پیکر  ه  ه

ــه    ــباهت ب ــن ش ــه  ای ف اســت. البت ــُوّ ــای تص انجمن  ه

قــدری نیســت کــه بــه صراحــت بتــوان آن را متعلـَّـق به 

ص دانســت. درواقــع کالهــی کــه  یــک دســته  ی مشــَخّ

ــر ســِر مــرِد ترســیم شــده، زینتــی شــعله ماننــد در  ب

انتهــا دارد. ایــن ویژگــی، ایــن ایــده را ایجــاد می  کنــد 

کــه جامــه  ی ایــن مــردان تعّمــداً نمــادی کاریکاتــوروار 

اســت )تصویــر5(. همیــن موضــوع در اثــری کــه اکنــون 

در مــوزه  ی ســکلر26 وجــود دارد، دیــده   می  شــود. 

اثــری )منســوب بــه تبریــز، 1470( کــه  شــاهزاده ای 

ــر  ــش ب ــک دروی ــِل ی ــه در مقاب ــد ک ــان می  ده را نش

زمیــن زانــو زده   اســت. درویــش جامــه  ی بلنــد و یــک 

ــیاه  ــای س ــابِه پیکره  ه ــی مش ــا تزیین ــه  وار ب کالِه زنگول

ــرد  ــا، م ــدادی از آن  ه ــابه تع ــر دارد و مش ــر س ــم ب قل

ــا  ــرد ب ــه اســت. پوشــِش م ــی را در دســت گرفت عصای

ــه  ــت ک ــه  ای اس ــه گون ــد ب ــن و کالِه   بلن ــه  ی وزی جام

بعیــد بــه نظــر می  رســد نشــان  دهنده  ی صوفیــاِن 

تندرویــی همچــون قلنــدران یــا حیدریــان باشــد. 

ــاً در  ــا عموم ــاِر آن  ه ــو و رفت ــش، م ــه پوش ــرادی ک اف

ــف  ــکل توصی ــوی مَتّحدالِش ــه نح ــر ب ــون و تصاوی مت

شــده اســت. قلنــدران، کــه همــه  ی موهــای صــورت و 

ــا  ــی نخ  نم ــد و پوشش ــالح می  کرده  ان ــود را اص ــدِن خ ب

دارنــد و نیمــه عریــان هســتند و همان  طــور کــه پیــش 

از ایــن بحــث شــد، فقــط تعــداِد کمــی از نقاشــی  های 

ســیاه قلــم پیکره  هایــی کامــاًل مشــابه بــا ایــن افــراد را 

ترســیم کــرده اســت. گــروه دوم، حیدریــان هســتند که 

ــد  ــد بودن ــش و دارای ســبیل  هایی بســیار بلن ــِد ری فاق

ــر  ــزِی ســنگین ب ــای فل ــِن حلقه  ه ــه خاطــِر انداخت و ب

انــداِم تناسلیشــان و نمایــِش آن بدنــام بودنــد. پــس بــا 

ایــن وجــود احتمــاِل کمــی وجــود دارد کــه پیکــره    ای 

بــه  متعلــق  نقاشــی  ها،  در  موجــود  پیکره  هــای  از 

ــان باشــد. حیدری

ــر اینکــه تعــدادی از آن  هــا  عقیــده  ی راجــرز مبتنــی ب
تاجــراِن خــِز روس تبــار هســتند، بــا آنچــه  کالویخــو27 

بیــان می  کنــد، در تضــاد اســت.  بنــا بــه نِظــر کالویخو، 

آن  هــا هیاَتــی از نماینــدگاِن مســیحی و تاجــراِن خــز از 

ــتند  ــول هس ــرکاِن مغ ــلطه  ی ت ــِر س ــرزمین های زی س

ــراد،  ــن اف ــاِر تیمــور فرســتاده شــده  اند. ای ــه درب کــه ب

ُملَبّــس بــه شــنل  هایی ژنــده از پوســِت حیوانــات 

ــر  ــر س ــی ب ــای کوتاه ــه کاله  ه ــان ک ــد. همچن بوده  ان

داشــته  اند کــه بــا ریســمانی بــه ســینه  ی آن  هــا متصــل 

ــری  ــاِس آهنگ ــابِه لب ــش، مش ــن پوش ــت. ای ــوده اس ب

اســت کــه گویــی در همــان دم، کارکــردن در کــوره  ی 

ــن  ــر تکرار  تری ــر پ ــت. اگ ــرده   اس ــا ک ــری را ره آهنگ

ــا  ــی ب ــم را، کــه مردان پیکــره در نقاشــی  های ســیاه قل

ــه  ــتند، ب ــه دار هس ــای زنگول ــد و کاله  ه ــنِل تمام  ق ش

ــی تصــُوّف  ــاِن اصل ــوروار از جری ــی کاریکات ــواِن بیان عن

ــم شــد کــه اشــتراکاتی  ــم، آن  گاه متوجــه   خواهی بدانی

ــای  ــی  ها و ایده  ه ــده در نقاش ــیم ش ــاِل ترس ــِن اَعم بی

ــه و  ــاتیریِک میان ــاِت س ــتندات و ادبی ــود در مس موج

اواخــِر قــرن 14 وجــود دارد. علی  رغــِم فقــداِن جزئیــاِت 
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نمایــِش  قلــم،  ســیاه  درنقاشــی  های  پس  زمینــه 

ــری از  ــون، تصوی ــی گوناگ ــا ویژگی  های ــی ب پیکره  های

جهــاِن زیســتِی نقــاش ایجــاد می  کنــد و ایــن تصاویــر 

ــرن  ــِی ق ــِط اجتماع ــا محی ــِل ب ــه در تقاب ــه هیچ  وج ب

ــاِن  ــون فرم ــنادی همچ ــال اس ــرای مث ــتند. ب 14 نیس

ســلطان احمــد جالیــر کــه پیش  ترراجــع بــه آن بحــث 

ــرِو  ــای پی ــِب گروه  ه ــه اغل ــد ک ــان می  ده ــد، نش ش

ف، بــا جامعــه  ی تُّجــار و کشــاورزان گــره خــورده  تصــُوّ

بــود. پژوهشــگرانی همچــون یورگــن پــاول28 نیــز 

شــرح داده  انــد کــه چگونــه از جهــِت اقتصــادی، رشــِد 

نظام  هــای تصــوُّف در ایــران در هماهنگــِی بــا دهقانــان، 

ــه بیــان  فــا این  گون ــوده اســت. همچنیــن در صفوه  الَصّ ب

شــده اســت  کــه صوفی  هــا در قــرِن 14 اغلــب درگیــِر 

ــد.        ــوده ان ــارت ب ــاز و تج ــاخت و س ــای س پروژه  ه

     

  بررسِی زمینه ها
حــال پرســش این  جاســت کــه نقاشــی  های ســیاه 

قلــم بــه چــه منظــوری کشــیده شــده  اند؟ بــه  کار 

ــاً  ــاری در برخــی از نقاشــی  ها، لزوم ــِب طوم ــردِن قال ب

بــه معنــاِی کاربــرِد آن  هــا در نّقالــی کــردن یــا اجــرای 

ــه  ی  ــک تجرب ــا ی ــد تنه ــه می  توان ــش نیســت. بلک نمای

فّنــِی جدیــد دررابطــه بــا قالــِب اثــر از ســوی هنرمنــد 

ــا ایــن حــال ایــن احتمــال وجــود دارد  ــوده باشــد. ب ب

ــی  ــی نمایش ــواِن متون ــه عن ــل ب ــی  ها دراص ــه نقاش ک

اجــرا می  شــده  اند و بعدهــا، مشــابِه آنچــه کــه در 

آلبوم  هــا دیــده می  شــود، در قالــِب یــک مرَقّــع در نظــر 

گرفتــه شــده  اند. بــا ایــن همــه، بــه دلیــِل ابعــاِد بــزرِگ 

نقاشــی  ها، ماهیــِت نمایش  گونــه و منحصربــه فــرِد هــر 

تصویــر و عواملــی همچــون تأکیــداِت طالیــی رنــگ که 

ــر ایجــاد می    کــرده اســت،  احتمــاالً وضوحــی در تصاوی

ایــن احتمــال تقویــت می  شــود کــه  تعــدادی از آن  هــا 

ــا  ــر و ی ــی پیرامــوِن تصوی ــرای نّقال ــواِن طرحــی ب به  عن

بــه جهــِت ســرگرم کــردِن تماشــاچی  ها در غیــاِب 

بازیگــر )روی صحنــه( ایجــاد شــده   باشــند وهمانگونــه 

ــده در  ــاد ش ــودگِی ایج ــده، فرس ــاره ش ــا اش ــه باره ک

ــه  ــا ب ــه باره ــد ک ــان می  ده ــی  ها نش ــی از نقاش بعض

ــده اســت. ــار ش ــا نقاشــی  ها رفت ــکِل نادرســت ب ش

کــه  دارد  وجــود  بحــث  ایــن  گاه  بیــن،  ایــن  در 

پیکره  هــای نقاشــی  های ســیاه قلــم، شــباهت  هایی 

ــه  ــِر ســایه دارد. موضوعــی کــه ب ــا عروســک  های تئات ب

ــاع کــرد. چراکــه نقاشــی  ها  ــوان از آن دف ســختی می  ت

مقایســه  مصــر(  )در  َدمیــاط  از  عروســک  هایی  بــا 
شــده  اند. عروســک  هایی کــه توســِط پــل کالــه29 

گــردآوری و بــه همــگان شناســانده شــد و پژوهش  هــای 

ــِر ســایه را  ــزاِر صحنــه در تئات ــاِب اب دوران جدیــد در ب

ــل  ــباهِت  قاب ــچ ش ــا هی ــه پیکره  ه ــکل داد و اینک ش

ــِش  ــده از نمای ــک  های باقی  مان ــا عروس ــز ب ــی نی توجه

ــد.  ــران ندارن ــازی« در ای ــت ب » لُعب

ــاِط   ــر ارتب ــی ب ــِل کاف ــه دالی ــال   ک ــاس، ح ــن اس برای

ــد  ــدارد، بای ــود ن ــخص وج ــی مش ــا متون ــی  ها ب نقاش

نقاشــی  ها را بــا ســاختارها وزمینه  هــای هجو  آمیــِز 

ــن  ــده و از ای ــرا ش ــی اج ــوِن نمایش ــایه، مت ــِر س تئات

مثــال،  بــرای  کــرد.  مقایســه  نوشــته  ها  دســت 

پیش  طرح  هــای موجــود در کتــاِب »نزهــه النفــوس 

و مضحــک العبــوس« از ابن  ســودون، کــه احتمــاالً 

ــا  ــان ام ــه  ای یکس ــد، در زمین ــم درآمده  ان ــرا ه ــه اج ب

بــا ارائــه  ی چندیــن  شــخصیِت متفــاوت شــکل گرفتــه 

ــر،  ــا، در ســمِت راســِت تصوی اســت. در یکــی ازطرح  ه
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یــک تعبیرکننــده  ی خــواب و مشــتریاِن او و در ســمِت 

دیگــِر تصویــِر مــردی در کنــاِر خانــواده  اش دیــده 

ــاده  روی  ــیش زی ــرِف حش ــه در مص ــود درحالیک می  ش

ــک  ــه ی ــری، ب ــِی دیگ ــرِح دوبخش ــت. در ط ــرده اس ک

ــه  ــمی ک ــت. مراس ــده اس ــاره ش ــی اش ــِم عروس مراس

ــواد مســکر داده شــده اســت و  ــاد م ــه عــروس و دام ب

بــرادِر جوان  تــِر عــروس کــه خواســتاِر پوشــیدِن لبــاِس 

عــروس اســت، توســِط مهمان  هــا مــورد ضــرب و شــتم 

ــِی  ــت از فّحاش ــری اس ــومی تصوی ــرد و س ــرار می  گی ق

ــراد  ــاء )اف ــی از ُظرف ــت و گروه ــردی گوژپش ــِن ف بی

ــد(.  خردمن

ــِل  ــه وضــوح قاب ــا ب ــن طرح  ه ــِن ای ــابِه بی ــد تش هرچن

ــه طــوِر مشــترک  ــا آنچــه کــه ب تشــخیص نیســت، ام

ــر  ــه ب ــدی اســت ک ــر وجــود دارد، تأکی ــن تصاوی در ای

آدم  هــا  از  کوچکــی  گروه  هــای  هجو  آمیــِز  اعمــاِل 

گذاشــته می  شــود  . افــرادی کــه بخشــی از رویدادهایــی 

بزرگترهســتند. مشــابِه ایــن طرح  هــا کــه دربردارنــده  ی 

هماننــِد  یــا  و  اســت  تکرارشــونده  رویدادهایــی 

ــتریاِن او،  ــواب و مش ــده  ی خ ــِن تعبیرکنن ــالِت بی تعام

ــه  ــی ب ــه از نقاش ــود دارد ک ــیاری وج ــای بس نقش  مایه  ه

نقاشــِی دیگــر تکــرار می  شــود. بــرای مثــال چنــد نقاشــی، 

مردانــی را در مســیِر ســفر نشــان می  دهــد، افــرادی 

همــراه بــا احشــام یــا پیکره  هایــی جفــت جفــت در حــاِل 

گفت  و  گــو.

ــری  ــاِد تأثی ــِل ایج ــه عام ــا را ک ــه30 دیوه ــموئل موری ش

ســاتیریک در متون هســتند، با فرهنگ ِنمایشــِی آن دوران 

مرتبــط دانســته اســت. بــرای مثــال دررســاله  ی »الغفران« 

نوشــته  ی ابوالعلــی معــری )وفــات 449/ 1058( ابوَهدرش، 

ــو  ــاله گفت  و  گ ــی در رس ــخصیِت اصل ــا ش ــه ب ــی ک ِجّن

ــِی  ــِر تمام ــا ذک ــان را ب ــِط آدمی ــای غل ــد، رفتاره می  کن

حــوادِث ناگــوارِی کــه بــر روی زمیــن تجربــه کــرده، شــرح 

ــی  ــوِن نمایش ــا مت ــاط ب ــی  ها درارتب ــر نقاش ــد. اگ می  ده

ایجــاد شــده باشــند، پــس بایــد ارتبــاِط مشــخص  تری را 

بیــِن درون  مایــه   وموضوعــاِت نقاشــی  ها بــا متــوِن نمایشــی 

)در قیــاس بــا عروســک  های به  جــا مانــده از تئاتــِر ســایه( 

بتــوان یافــت.

 )H.2153 f.48 a IA1 fig.224( تصاویــری همچــون

کــه بــه نظــر می  رســد  یــک دیــو درحــاِل ســخنرانی و 

نُطــق کــردن بــرای ناظریــن اســت، ایــن عقیــده را کــه 

نقاشــی  ها بــرای ایجــاِد تاثیــری ســاتیریک برمعیارهــای 

اخالقــِی آن روِز جامعــه تولیــد شــده، تقویــت می  کنــد.

ــِش هجــو در  ــا نمای  مســتنداِت محــدودی در رابطــه ب

ــِی  ــراِف آن، در دوره  ی زمان ــرزمین  های اط ــران و س ای

مــورد بحــث، وجــود دارد. امــا می  تــوان اســتدالل کــرد 

ــه اجــرا  ــوع از نمایش  هــا در ایــن مناطــق ب کــه ایــن ن

ــات 710/ 1310(  ــال )وف ــن دانی ــت. اب ــده اس درمی  آم

اهــِل موصــول بــود. تئاتــِر ســایه  ی او بــا نــاِم »عجیــب 

ــو از  ــی هج ــواِن  نمایش ــه عن ــوان ب ــب« را می  ت و غری

زندگــِی کوچــه و بــازار توصیــف کــرد. او در 19 ســالگی 

ــد  ــرد. عبی ــرک ک ــره، ت ــمت قاه ــه َس ــش را ب زادگاه

ــه  ــد ک ــخرگان( می  نویس ــی )مس ــی از دلقک  های زاکان

ــماع  ــِس س ــی  ها و مجال ــه عروس ــول، ب ــراِن مغ در ای

ــرای  ــود در اج ــِز موج ــه طن ــدند. اینک ــوت می  ش دع

ــِد تمســخرآمِیزی از تماشــاچیان  ــا، ناشــی از تقلی آن  ه

بــود و یــا حاصــِل اجــرای یــک متــِن نمایشــِی 

مشــخص، همچنــان مبهــم مانــده اســت. بــا ایــن حــال 

واضــح اســت کــه »مســخره« در قــرِن 15 قاهــره، بــه 

بازیگــری گفتــه می  شــد کــه تماشــاچی  ها گــرِد او 
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ــرد.  ــه می  ک ــه دکلم ــروع ب ــدند و او ش ــع می  ش جم

میر  علیشــیرنوایی  توســِط  شــده  مطــرح  مبحــِث 

»محبــوب  کتــاِب  در  داستان  ســرایان  دربــاره  ی 

ــرات  ــرن 15ه ــِر ق ــا را دراواخ ــوِر آن  ه ــوب«، حض القل

ــی از  ــل توجه ــداد قاب ــن تع ــد. همچنی ــرح می  کن مط

اشــعاِر طنــز وجــود دارد کــه احتمــاالً در محیط  هایــی 

ــس( اجــرا  همچــون گردهمایی  هــای غیررســمی )مجال

می  شــده  اند. بــرای مثــال، ابواســحاق اطعمــه، هــم 

پیالــه  ی حاکــم شــیراِز تیموری، یعنی اســکندر ســلطان 

ــداً تقلیدهایــی خنــده  دار از  )وفــات 618 / 1415(، تعُمّ

ــه  ــا ب ــه  کار می  بســت، ت ــود ب ــروِف عصــر ِخ ــعاِر مع اش

ــد.  ــی دســت یاب ــی ُفکاه نوع

ایــن نتیجه  گیــری کــه نقاشــی  های ســیاه قلــم بــه ایــن 

ــد  ــی نمی  کن ــران را بازنمای ــه  ی ُحکم ــه طبق ــر ک خاط

ــده  اند،  ــاد ش ــار ایج ــه  دور از درب ــی ب ــس در محیط پ

ــارودی  ــاتیر، پ ــح اســت. س ــاالً اســتداللی ناصحی احتم

ــخصه  های  ــواِن مش ــالق، به  عن ــالِف اخ ــای خ و رفتاره

ــی داشــته  ــاری، پیشــینه  ای طوالن ــِگ درب ــِی فرهن اصل

ــِه  ــه توج ــازار ک ــه و ب ــِی کوچ ــه بازنمای ــت. ازجمل اس

ســیاه قلــم بــه زندگــی و فضاهــای عمومــی را بــه خــود 

جلــب کــرده بــود. 

ــار  ــه درب ــینه  ی او ب ــه پیش ــاعری ک ــی، ش عبیدزاکان

ــخِر  ــه تمس ــی، ب ــاِن فارس ــه زب ــی ب ــید، در متن می  رس

ــه  ــود پرداخت ــه  ی خ ــِر جامع ــط و فقی ــه  ی متوس طبق

ــاِم قصیــده  ی » ساســانیه  ــا ن اســت. در متنــی عربــی ب

ــدی  ــرن 10(، تقلی ــری )ق ــف   العکب ــم ِ األحن ــه قل «، ب

تمســخرآمیز   از زندگــِی فقــرا، بــا زبانــی زننــده، صــورت 

ــه  ــز ب ــرن 10( نی ــف الخزرجــی )ق گرفتــه اســت. ابودل

ــاری، یعنــی صاحــب ابــن  پشــتوانه  ی یــک حامــِی درب

ــب  ــن شــکل ترتی ــه همی ــری ب ــاد )385 / 995( اث عب

داد. همــان الگــو توســِط  صفــی الدیــن الحلــی )750/ 

ــرن  ــرداِر ق ــای کالهب ــِف صوفی  ه ــرای توصی 1349( ب

14 بــه  کار رفــت. الحلــی در قصیــده  اش بــه هجــِو 

ــردم را  ــردازد، کــه گاهــی م شــیاداِن دوره  گــردی می  پ

ــه مصــرِف حشــیش و  ــود و گاه ب ــی از خ ــه هواخواه ب

شــراب ترغیــب می  کردنــد. همچنیــن مدارکــی وجــود 

ــاالی  ــات ِب ــِن طبق ــای بی ــه مرزه ــر اینک ــی ب دارد مبن

اجتمــاع و عمــوِم مــردم، بیشــتر از آن  چــه کــه انتشــار 

ــال،  ــرای مث ــت. ب ــوده اس ــک ب ــم نزدی ــه ه ــی  رود ب م

ــط«  ــِر »خط ــیش، در اث ــوِن حش ــتی پیرام در یادداش

ــات 845/ 1441(  ــزی )وف ــن مقری نوشــته  ی تقــّی الدی

ــد  ــاره  ی ســلطان احم ــح درب ــا صری ــی کوچــک ام متن

ــده اســت:  ــر آم جالی

ــس در  ــن اُوی ــد ب ــداد، احم ــلطاِن بغ ــه س ــی ک »وقت

گریــز از دســِت تیمــور )در ســال 795 / 93 -1392(

ــاِن او  ــید، همراه ــره رس ــه قاه ــود ب ــاِن خ ــا همراه ب

ــس  ــد. پ ــیش پرداختن ــرِف حش ــه مص ــام ب در مالءِ  ع

ــا را  ــاِر آن  ه ــد و رفت ــازات کردن ــا را مج ــردم  آن  ه م

ــد. ســپس  ــح کردن ــا را تقبی ناپســند دانســتند و آن  ه

ــه بغــداد رفــت و  اندکــی بعــد از اینکــه او از قاهــره ب

ــرای  ــرد، ب ــرک ک ــا را ت ــاِر دوم آن  ج ــرای ب ــدداً ب مج

ــه  ــق ب ــردِم دمش ــد، م ــتقر ش ــق مس ــی در دمش مدت

همــان نحــو ازهمراهــاِن او آموختنــد کــه در مالءِ  عــام 

ــاء(. ــر به ــد« )التظاه ــرف کنن ــیش مص حش

ــر  ــا ســلطان احمــد جالی ــزی در رابطــه ب نظــراِت مقری

ــِل  ــا حــّدی از تعام ــرا او ت ــده اســت؛ زی کمــی گیج  کنن

بیــِن درباریــان ســلطنتی و عمــوِم مــردم، هم در دمشــق 

و هــم قاهــره ســخن می  گویــد. پــس بــر ایــن اســاس، 
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ــت  ــته اس ــم نمی  توانس ــیاه قل ــی  های س ــه نقاش اینک

ــد  ــده باش ــیده ش ــاری کش ــِب درب ــک مخاط ــرای ی ب

)تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه آن  هــا موضوعــاِت دربــاری 

ــرا  ــی  رود؛ زی ــوال م ــِر س ــد( زی ــرده ان ــر نک را تصوی

ــاره  ــردم اش ــان و م ــِن درباری ــِل بی ــه تعام ــم ب وی ه

ــان و  ــه حاکم ــود ک ــادآور می  ش ــم  ی ــد و ه می  کن

ب(  درباریــان، عمومــاً، بــه امــوِر جــدی و خــاص )ُمهــَذّ

نبوده  انــد. عالقه  منــد 

ــلطنتی و  ــاِن س ــِن درباری ــِل بی ــا تعام ــه ب در رابط

ــِط  ــنادی توس ــه، اس ــه  ی فرومای ــیناِن طبق شهرنش

ــت.  ــده اس ــه ش ــخ  دان، تهی ــدادِی تاری ــاث البغ الغی

ــاحِل رود  ــراِز س ــر ف ــی، ب ــدِن مکان ــاخته ش او س

ــه(  ــدران )قلندرخان ــِصّ قلن ــداد، مخت ــه در بغ دجل

ــد  ــرح می  ده ــر را ش ــد جالی ــلطان احم ــط س توس

عمــارت  ایــن   )1410  /813 ســال  )در  واینکــه 

ــه  ــی ب ــِی غالم ــزارِی عروس ــِل برگ ــواِن مح ــه عن ب

نــاِم بخشــایش درنظــر گرفتــه می  شــود )غــالِم 

ــد(. ــلطان محم س

ــالِت  ــّدی تعام ــوان تاح ــه می  ت ــی ک ــس از آنجای پ

ف را  ــُوّ ــای تص ــان و گروه  ه ــن درباری ــِی بی اجتماع

ــای  ــه مرز  ه ــر ک ــن خاط ــه ای ــرد و ب ــتنباط ک اس

بیــِن فرهنــِگ عامیانــه  ی مــردم و فرهنــِگ دربــاری 

بــوده  کم  رنــگ  خــاص  دوره  هایــی  در  احتمــاالً 

آنکــه  از  بیشــتر  می  تواننــد  نقاشــی  ها  اســت، 

ــه  ــه اعمــاِل عوامان واکنشــی ســرزنش  آمیز نســبت ب

ــر  ــز درنظ ــه آمی ــزی کنای ــواِن طن ــه عن ــند، ب باش

گرفتــه شــوند. طنــزی از تمایالتــی مشــترک کــه از 

ــادی می  توانســتند  ــردم ع ــان و م ــِق آن درباری طری

ــوند.  ــر ش ــم نزدیک  ت ــه ه ب

  نتیجه گیری
پژوهشــگران، زمانی  کــه نقاشــی  های ســیاه قلــم را 

بــه جغرافیــای جهــاِن اســالم نســبت دادنــد، بــر ایــن 

ــِگ  ــِت فرهن ــدِف ثب ــا ه ــر، ب ــه تصاوی ــد ک ــاور بودن ب

اجتماعــی و مذهبــِی منطقــه    ای حاشــیه نشــین و 

مــرزی، ایجــاد شــده    اند. امــا ایــن مقالــه خــالِف ایــن 

ــی  ها،  ــه نقاش ــت اینک ــد؛ نخس ــان می  کن ــده را بی عقی

ــان  ــه  ی آن زم ــوم در جامع ــاِت مرس ــِو گرایش ــه هج ب

ــور  واِر  ــاِن کاریکات ــه بی ــاتی ک ــد. گرایش می  پرداخته  ان

ــز، بســیار مرســوم  ــِر آن دوره نی ــا، در شــعر و نث آن  ه

ــعی  ــی س ــی وسیاس ــاِت قانون ــِط مقام ــود و گاه توس ب

در کنتــرِل آن  هــا می  شــد. تمرکــِز نقاشــی  ها بــر 

ــد باعــث  ــه هیــچ وجــه نبای ــازار ب زندگــِی کوچــه و ب

ــِق  ــوزه  ی عالی ــه دور از ح ــی  ها را ب ــه نقاش ــود ک ش

ــارِی آن  هــا بدانیــم. زیــرا اســناِد بــه   جــا  حامیــاِن درب

ــر تعامــالِت بیــِن درباریــان و  ــده ازآن دوره، هــم ب مان

ــِی  ــک از زندگ ــِد پارودی ــر تقلی ــم ب ــردم و ه ــوِم م عم

ــه  ــی ک ــی موضوع ــد، یعن ــد می  کن ــه و بازارتأکی کوچ

ــِگ  ــوِن نمایشــی در فرهن ــا و مت مشــخصه  ی نمایش  ه

قــرون وســطِی عــرب بــود. ممکــن اســت گمــان 

ــان،  ــون جالیری ــله  ها، همچ ــی سلس ــه بعض ــود ک ش

ــی و  ــان عرب ــه زب ــه ب ــی، چ ــداِت فرهنگ ــه از تولی ک

ــتر از  ــاید بیش ــد، ش ــت می  کردن ــی، حمای ــه فارس چ

ســایرین بــه چنیــن آثــاِر هنــری عالقــه داشــتند، امــا 

بــدوِن پژوهش  هــای دقیق  تــر دربــاِب فرهنگ  هــای 

ــراِق  ــه، همچــون ع ــد زبان ــای چن ــر محیط  ه ــم ب حاک

جالیــری، چنیــن نتیجه  گیــری خطــِر دورشــدن از 

ــد.  ــاد می  کن ــی را ایج ــاله  ی اصل مس

نقاشــی  های ســیاه قلــم بیشــتر از آنکــه صرفــاً مرتبــط 
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ــترک  ــیوه  ا  ی مش ــد، ش ــاص باش ــِد خ ــک هنرمن ــا ی ب

ــِد  اســت  کــه در ایــن مجموعه  هــا و تاریخچــه  ی تولی

چندبــاره  نســخه  برداری  های  و  گســترده  انتشــاِر  و 

و  انتشــار  گــردآوری،  مســیِر  می  توانــد  آن  هــا،  از 

تســُلِّط یــک نظــاِم هنــرِی مشــخص را در یــک دوره  ی 

زمانــی خــاص، مشــخص کنــد. درنتیجــه، زمانــی کــه 

ــه  ی  ــِی ناشــی ازحمل بی  ثباتی  هــای سیاســی و اجتماع

ــش  ــای دراوی ــِت گروه ه ــهرت و محبوبی ــا، ش مغول  ه

ــاتیر، دردو  ــوده، س ــش داده ب ــا را افزای ــیوخ آن  ه و ش

ف ) یعنــی جریــاِن اصلــی آن و صوفــی  شــاخه  ی تصــُوّ

ــت.  ــود گرف ــه خ ــی ب ــت خاص د(، اهمی ــُرّ ــای متم ه

ارتباطــاِت نزدیــک و رو  بــه رشــِد بیــن دولت  هــا و 

ــِی  ــه معن ــه تنهــا ب ــرن 10، ن ف در ق تشــکیالِت تصــُوّ

ــان  ــه مخاطب ــدی ب ــی و ج ــاری غیِرفکاه ــه  ی آث ارائ

ــِد  ــه از دی ــه ک ــز در آنچ ــی نی ــه تحوالت ــود، بلک نب

ــاد  ــد، ایج ــوب می  ش ــرگرم  کننده محس ــن س مخاطبی

ــِی  ــدارِک مســتند و ادب ــر اســاِس م ــن، ب کــرد. بنابرای

موجــود، نظــِر بعضــی از مورخــان حــوزه  ی هنــر مبنــی 

ــه  ــق ب ــی  ها متعلّ ــِی نقاش ــه  ی اصل ــه مجموع ــر اینک ب

ــه  ی همــان شــیوه  ــه ادام ــار )ک ــی ِآث ــرِن 14 و مابق ق

توســط هنرمنــداِن ترکمــِن قــرن 15 اســت( منطبــق 

بــا ویژگی  هــای قــرِن 15 اســت، می  تــوان تاییــد 

ــاور هســتم کــه تمرکــِز بیشــتر  ــر ایــن ب کــرد. مــن ب

ــر ایــن پرســش کــه در فرهنــِگ ایــن دوره ) قــروِن  ب

ــزی از نظِرمخاطــب ســرگرم  کننده  وســطی  (، چــه چی

ــه گره  گشــایی  های بیشــتری  ــت، ب ــه چــه علّ ــوده و ب ب

ــا  ــِق آن  ه ــِط خل ــی  ها و محی ــاِت نقاش ــاِب موضوع درب

کمــک خواهد  کــرد.                                                                                                                               

Figure 1. TSM H.2153 f.40b.
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Figure 2. TSM H.2153 f.55a.
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Figure 3. TSM H.2153 f.64b.

Figure 4.  TSM H.2153 f.135a.
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Figure 5. TSM H.2160 f.10a.

Figure 6.  “A Gathering of Bhang Users”.
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Figure 7. Metropolitan Museum 68.175.

Figure 9. MFA Boston 14.649. Francis Bartlett 
Donation of 1912 and Picture Fund.

Figure 8. “Demons feasting.” Kotah.
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Satire in the Painting of “Mohammad-e Siah Qalam”                
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1 .  Satire 

2 .  James White

3 . Sketch  

4 .  Caricature

5 .  Grotesque

6 .  Bodleian

7 .  Freer

8 .  Diez

9 .  Naim Cagman

10 .  Fraser

11 .  Amitai-Preiss

12 .  Devin Deweese

13 .  Cannabis Sativa

14 .  Beyhan Karamagalari

15 .  Porcelain

16 .  British Museum

17 .  Pahari

18 .  Metropolitan Museum

19 . Sotheby’s  

20 .Kotah  

21 .Conjunctivitis  

22 .Vignier collection  

23 .Robinson  

24 .Hagiography  

25 .Procession  

26 .Sackler Museum  

27 .Ruy Gonzále Clavijo  

28 .ürgen Paul  

29 .Paul Kahle  
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