ســاتیر  1درنقاشـیهای محمد سیاه قلم
نویسنده :جیمزوایت
مترجم  :ستاره نصری
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چکیده
تاکنــون پژوهشهــای بســیاری بــر روی بیــش از  60نقاشــی ،منســوب بــه هنرمنــدی بــا نــا ِم محمــد ســیاه قلــم ،بــا

بــهار 1400

ـون انســانها و دیوهــا صــورت گرفتهاســت .آثــاری کــه عمدتـاً درآلبومهــای  H.2153و  H.2160کتابخانــهی کاخ
مضمـ ِ
توپقاپــی نگهـداری میشــوند .هرچنــد شــیوههای بــهکار بــرده شــده در جهـ ِ
ـت مقایســهی ســاختاری ایــن آثــار ،عمــو ِم
پژوهشــگران را بــرآن داشــته اســت کــه نقاشــیها یــا بــه قــرن  14و یــا قــرن  15تعلــق دارند ،بــا این حــال ،توجـ ِه اندکی
ـی ایــن نقاشــیها در بســتری
بــه آنچــه کــه ایــن تصاویــر بــاز مینمایاننــد معطــوف شــده اســت .ایــن مقالــه ،بــه بررسـ ِ
ـع ادبــی ،چــه درزبــان فارســی وچــه عربــی ،پرداختــه و مجموعــهای از نقشمایههای مشـ ِ
ـترک
ازمســتنداتِ معتبــر ومنابـ ِ
موجــود در نقاشــیهای ســیاه قلــم وچندیــن تصویـ ِر متأخرتر را مشــخص کرده اســت .علیرغــم نظر بعضــی از محققان،
افیایی مــرزی ،ســعی دارنــد آداب و رســوم یک
مبنــی براینکــه نقاشــیها بــا ثبــت گوشــههایی از زندگــی در مناطــق جغر ِ
فرهنـ ِ
ـگ التقاطــی را عینـاً بازنمایــی کننــد ،ایــن مقالــه بــر ایــن عقیــده اســت کــه نقاشــیها بــا شــاخهای از ایدههــای
ِ
ـرون  14و  15در پیونــد هســتند و بــا تقلیــدی پــارودیوار بــه ایــن آدابِ مشــترک
سـ
ـاتیریک رایــج در دنیــای اســال ِم در قـ ِ
میپردازنــد .آدابــی کــه احتمــاالَ توســط برخــی ناظـران ،بیمعنــی و یــا ممنوعــه پنداشــته میشــد.

کلید واژه

تیمیه ،عبیدزاکانی.
محمد سیاه قلم ،نقاشی ،تص ّوف ،قلندرها ،مسکر ،شیطان ،ابن ّ
 .1دانشجوی دکتری کارگردانی پژوهش هنر (گرایش تاریخ تطبیقی وتحلیل هنر اسالمی)  -دانشگاه هنر
پستالکترونیکnasri.setareh68@gmail.com :

مقدمه

نــام بــا مجموعــهای دیگــر از تصاوی ـ ِر بــزرگ و ُمل ـ ّون

محفــوظ درآلبومهایــی واقــع درکتابخانــهی کاخ

اصلــی ایــن
هنرمنــد ،ایــن یافتــه را کــه مجموعــهی
ِ

توپقاپــی ،مجموعــهای متشــکل از حــدو ِد  65نقاشــی

تصاویــر در دورهای کوتــاه اجــرا شــدهاند و مابقــی ِ

و پیشطــرح  3وجــود دارد کــه میتــوان آنهــا را

نقاشــیها بازتولیــدی اســت ازهمــان ســبک وشــیوهی

نوعــی کاریکاتــور 4نامیــد (تصویــر 1تــا  .)5ایــن آثــار

نگارگــری (ا ّمــا درمــدت زمــان بســیار طوالنیتــر)

بــه لحــاظِ انــدازه نســبتاً بــزرگ هســتند (برابــر بــا 26

ـال موجــود در هــر
نفــی میکنــد .از آنجایــی کــه متریـ ِ

ترســیم
× 35ســانتی متــر) و موضــو ِع اصلــی آنهــا
ِ

دو آلبــوم بهطــو ِر قطــع مرتبــط بــا قرنهــای ،15-14

پیکرههایــی اســت کــه عمومــاَ میتــوان آنهــا را

ـتان امــروزی
ـی عــراق تــا اُزبکسـ ِ
و محــدودهی جغرافیایـ ِ

گروتســک  5پنداشــت .جزئیــاتِ پسزمینــه ،همچــون

تعییــن شــده اســت (و همچنیــن متریالهایــی

یــک نهــر ،یــک درخــت یــا هــاون و دســتهی آن ،تنهــا

محققــان بســیاری
ازچیــن و اروپــا) ،برایــن اســاس
ِ

زمانــی در تصاویــر دیــده میشــود کــه بــه نحــوی در

ـخ شــکلگیریِ ایــن تصاویــر را تنهــا بــه یکــی از
تاریـ ِ

ـی اثــر باشــند .نقاشــیهایی بــا
ارتبــاط بــا موضــو ِع اصلـ ِ

ایــن دو زمــان یعنــی یــا بــه قــرن  14یــا قــرن 15

ـی محــدود و تأکیداتــی بــه رنـ ِ
ـگ طالیــی،
گزینــهی رنگـ ِ

نســبت میدهنــد.

کــه اغلــب بــر کاغذهــای بیکیفیــت اجــرا شــدهاند و

ویژگیهــای ســبکی ،نمادگرایــی وموضوعــاتِ ایــن

دو دســته بنــدیِ عمــده بــه لحــاظِ موضوعــی دارنــد.

محققــان بســیاری را بــرآن داشتهاســت کــه
تصاویــر،
ِ

نخســت انســانها ،عمومــاً در گروههایــی بــا تعــدا ِد

ـول منطقــهای هســتند کــه در آنجــا
نقاشــیها محصـ ِ

درحــال انجــام فعالیتهایــی ازجملــه گفــت
انــدک و
ِ

فرهنـ ِ
ـگ اســالمی وغیراســالمی درهــم آمیخته اســت .به

و گــو بــا یکدیگــر ،نوشــیدن ،رقصیــدن ،کارکــردن

مهمــی متأثــر ازسـ ِ
ـبک چینیمــآب
دلیـ ِ
ـل ویژگیهــای ّ

وچرانــدن َمرکبهایشــان .دیگــری دیوهــا ،کــه گاه
ِ

در تعــدادی از ایــن تصاویــر ،برخــی بــر ایــن باورنــد کــه

بــه تقلیــد از انســانها میپردازنــد؛ و گاهــی آدمیــان

ـل
نقاشــیها احتمــاالً درمنطقــهی جغرافیایــی کــه محـ ِ

جالــب
و مرکبهــای آنهــا را میرباینــد .نمونــهی
ِ

ـی فرهنـ ِ
ـگ اســالمی بــا چیــن یا مغولســتان اســت،
تالقـ ِ

کــردن یــک
درحــال ُمﺜلــه
دیگــری نیــز دیوهایــی را
ِ
ِ

خلــق شــدهاند .نکتــهای کــه بــه نحــوی ســادهاِنگارانه

اســب نشــان میدهنــد .در برخــی از ایــن تصاویــر،

بــا ایــن امــر کــه کاغــ ِذ مــور ِد اســتفاده در بعضــی

پیوندهایــی بــا شــیوهی هنرمنــدی بهنــا ِم محمــد ســیاه

نقاشــیها احتمــاالً از تبــت یــا چیــن آمــده ،تقویــت

قلــم یــا Mehmed Siah Kalem
(طبــق ترجیحــاتِ
ِ

شــده اســت .پژوهشــگرانی نیــز نقاشــیها را بازتابــی

زبانشــناختی پژوهشــگران) وجــود دارد .فــردی کــه
ِ

جهــان تــازه مسلمانشــدهی تُــرک و منســوب بــه
از
ِ

درواقــع هویّتــی ناشــناس دارد .بــا اینحــال ایــن

ِ
دشــت قبچــاق یــا ماورال ّنهــر میداننــد.

بخــــش

نمونههــای خوشنویســی وهمچنیــن مســتنداتِ

دادن تصاوی ـ ِر انســانها ودیوهــا بــه تنهــا یــک
نســبت
ِ

105
تــرجـــمه

میــان آثــا ِر بیشــما ِر طراحــی ،ح ّکاکــی ،نقاشــی،
در
ِ

درهمــان آلبــوم نیــز پیوندهایــی دارد.
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از ســویی دیگــر ،بــا توجــه بــه اینکه سـ ِ
ـبک نقاشــیها،

اشــتراکاتِ موجــود در نقاشــیها ،کــه میتواننــد

عنــوان ســبکی چینیمــآب (و
نهایتــاَ میتوانــد بــه
ِ

احتمالــی تولیــ ِد
دامنــهی مکانهــا و تاریخهــای
ِ

نــه ســبکی چینــی) تعریــف شــود و شــواه ِد کافــی

ایــن آثــار را محدودتــر و درنتیجــه مشــخص کننــد،

مبتنــی برارتبــاطِ نقاشــیها بــا هن ـ ِر آســیای میانــهی

توج ـ ِه بســیاری را معطــوف بــه مقایســهی ســاختاریِ

ـرش
ـرون  14و  15وجــود نــدارد ،پــس مانعــی درپذیـ ِ
قـ ِ

نقاشــیهای ســیاه قلــم بــا ســای ِر نقاشــیها کردنــد.

ـرزمین ایــران ،در یــک
ایــن امــر کــه تولیـ ِد آنهــا درسـ
ِ

در 1980همایشــی در رابطــه بــا تألیفــاتِ مرتبــط بــا

مرکــز ف ّعالیـ ِ
ـل هــرات یــا تبریــز انجــام
ـت هنــری مﺜـ ِ

ایــن موضــوع در دانشــکدهی مطالعــاتِ شــرق و آفریقــا،

شــده باشــد ،وجــود نــدارد.

برگــزار شــد .امــا رونــ ِد ایــن گردهمآیــی ،هرچنــد

بیــن پیکرههــای نقاشــیهای
مقایســههایی دقیــق
ِ

ارزشــمند ،نتیجــهای منســجم را درپــی نداشــت.

ـن چندیــن کتــابِ ّ
ـی
ســیاه قلــم و عناص ـ ِر نمادیـ ِ
خطـ ِ

بدیهــی اســت کــه تأکیــد بــر پیکرههــا و یــا جزئیــاتِ

غربــی ایــران
ُمصــ ُّور (تولیــد شــده در قســمتهای
ِ

محــدود در پسزمینــهی نقاشــیها بــه معنــای توج ـ ِه

وعــراق) صــورت گرفتــه اســت .آثــاری همچــون

کمتــر بــه بســت ِر شــکلگیریِ ایــن آثــار اســت (خــواه

البلهــان در کتابخانــهی
دیــوی ترســیم شــده درکتــابِ ُ

ایــن بســتر ،تاریخــی باشــد یــا سیاســی ،مذهبــی،

چادرنشــینان
بودلیــان( 6عــراق 1382 .تــا ،)1410
ِ

ادبــی و یــا اجتماعــی).

ـوان ســلطان احمــد
موجــود در تصاوی ـ ِر حاشــیهی دیـ ِ

همانطــور کــه فرضیــاتِ مطــرح شــده در رابطــه بــا

جــالی در گالــریِ فریــر( 7غــرب ایــران و عــراق .اواخــر

محیــطِ شــکلگیریِ ایــن آثــار ،پایــهی اکﺜـ ِر مطالعــاتِ

قــرن  14یــا اوایــل قــرن  ،)15دو صحنــه ازآلبومهــای

مرتبــط را تشــکیل میدهــد و تــالش شــده اســت

دییِــز 8کــه شــاهزادهای را در کنــا ِر زنــی ســالخورده

دامنــهی ایــن موضــوع در مقایســههای ســاختاری

و گروهــی ازخنیاگــران تصویــر کــرده اســت (براســاس

مشــخص شــود ،پــس ضــروری اســت کــه نقاشــیها

ویژگیهــای ســبکی ،منســوب بــه غــربِ ایــران.

بــا دقـ ِ
ـت الزم درایــن رابطــه ،مــور ِد مطالعــه قرارگیرنــد.

درمیانــهی قــرن  )14و دیوهــای شــاهنامهی اوراق

ایــن مقالــه بــه مقایســهی نمودهــای ایــن تصاویــر

شــدهی شــاه تهماســب (تبریــز .اوایــل تــا اواســط قــرن

ِ
ماهیــت شــیطانی ِمرتبــط
(دیوهــا وانســانها) بــا

 .)16ســرنخهای دیگــری را نیــز میتــوان در رابطــه

منابــع ایرانــی و
بــا رفتارهــای ممنوعــه (هــم در
ِ

گســترش ایــن تصاویــر در تعــدادی
بــا تاریخچــهی
ِ

هــم عربــی) میپــردازد .عقیــدهای مبنــی بــر اینکــه

نقاشــی مشــاب ِه یافــت (آثــاری کــه تصــ ُّور میشــد
ِ

متــن
نقاشــیهای ســیاه قلــم بــه تصویرســازیِ یــک
ِ

درهنـ ِد شــمالی یــا دِکــن ،شــهری کــه بــه طــو ِر ویــژه

مشــخص نپرداختــه اســت ومرتبــط بــا جریانــی

ـان مهاجــر بــود ،خلــق
ـن تعــداد زیــادی از ایرانیـ ِ
موطـ ِ

فکــری بــوده کــه بخشــی پارودیــک و بخشــی دیگــر

شده باشــند).

ـون ادبــی ،حقوقــی و
اخالقــی اســت و در تعــدادی از متـ ِ

تعــدادی از محققــان نیــز بــرای دســتیابی بــه

ـی دیگــر نیــز نمــود یافتهانــد.
مســتند و تعــدادی نقاشـ ِ

هنــری و شــمایلنگاریِ آن دوره نخواهــد بــود ،امــا

را متح ـ ّول کــرد.

توج ـ ِه بیشــتر بــه ایــن مســألهی اساســی کــه تصاویــر

دادن
عامــل مهــم و تاثیرگــذار بــرای نســبت
دو
ِ
ِ

ـخ ایــن
بیانگ ـ ِر چــه هســتند ،میتوانــد بــه یافتـ ِ
ـن پاسـ ِ

نقاشــیهای ســیاه قلــم بــه منطقــهی آســیای میانــه و

پرســش کمــک کنــد کــه ایــن آثــار چگونــه کارکــردی

مرکــزی ،یکــی ایــن فرض اســت کــه ارتبــاطِ نقاشــیها

ـوان یــک اث ـ ِر هنــری داشــتهاند و چــه کســانی
بــه عنـ ِ

بــا فضایــی شــیطانیُ ،منتــج از محیطــی غی ِراســالمی

مخاطبیــن اصلــی ایــن آثــار بودهانــد.
ِ

اســت و دیگــری انســانهایی اســت کــه در نقاشــیها

مکانــی کــه نقاشــیها احتمــاالً در آنجــا خلــق

تصویرشــدهاند ،کــه احتمــاالً بایــد بازنمــودی از

براســاس فــر ِم آنهــا بلکــه
شــدهاند ،نــه تنهــا
ِ

یــک جمعیـ ِ
ـال شــمنی،
ـت نــو کیــش باشــند کــه اعمـ ِ

براســاس آنچــه گمــان میشــود بــاز
همچنیــن
ِ

بودایــی و یــا مانــوی را بــا اســالم درهــم آمیختــه بودند.

میتاباننــد ،حــدس زده شــده اســت .بــه ایــن

هرچنــد ایــن امــکان وجــود دارد کــه ویژگیهــای

معنــی کــه ،محققانــی کــه معتقدنــد نقاشــیها یــک

موجــود در شــیوهی شــمایلنگاریِ نقاشــیهای ســیاه

جامعــهی غی ِرمســلمان یــا تــازه مسلمانشــده را نشــان

قلــم ،نتیجــهی تاثیــراتِ غیراســالمی باشــد ،بــا ایــن

میدهــد ،بــه مقایســهی ســاختاری ایــن آثــار بــا هن ـ ِر

حــال ســخت میتــوان ایــن اســتدالل را پذیرفــت کــه

چیــن و آســیای میانــه ،تأکیــد بیشــتری دارنــد و

نقاشــیها در فرهنگــی شــکل گرفتهانــد کــه هویّــت و

بررســی ایــن نقاشــیها در
ایــن درحالــی اســت کــه
ِ

ـق
ـدان خالـ ِ
ـتی مخاطبانشــان و یــا هنرمنـ ِ
تجــاربِ زیسـ ِ

بســت ِر فرهنــگ اســالمی ،گروهــی دیگــر از محققــان را

آنهــا ،بخشــی از یــک فرهنـ ِ
ـگ بودایــی و یــا مانــوی

بــرآن داشــته اســت کــه پیوســتگیهایی بــا (فرهنــگ)

بــوده اســت.

آســیای غربــی وجــود دارد.

پذیرفتــن ارتبــاطِ ایــن آثــار بــا طریقــت و هنــ ِر
ِ

همچنیــن ایــن مقاله ســعی دارد بــا تمرکــز برجلوههایی

مانــوی ،موضوعــی پیچیــده اســت .زیــرا در میانــهی

از آدابِ ممنوعــه ،نشــان دهــد کــه دیدگاههــای موجــود

قــرن  11در آســیای میانــه ،ممانعتــی گســترده از

ـون ماهیـ ِ
ـت فرهنــگ و جامعــهی اســالمی ،حتــی
پیرامـ ِ

ـی مانویّــت رخ داد ( یعنــی تقریب ـاً 300
قــدرتِ مذهبـ ِ

درمناطــق مرکــزی جهــان اســالم هــم (در مقایســه

ســال قبــل از قدیمیتریــن آثــا ِر منســوب بــه ســیاه

بــا مناطــق حاشــیهای) ،بــه نحــوی جــدی مــور ِد

ســاحلی دریــای
مناطــق
قلــم) و مراکــ ِز مانویّــت بــه
ِ
ِ

بحــث قــرار نگرفتــه اســت .در قــرن  20میــالدی،

چیــن جنوبــی منتقــل شــد .پــس ســخت میتــوان

نقاشــیهای ســیاه قلــم بــرای اولینبــار مــور ِد بحــث

از عقیــدهی کاگمــن 9در ایــن بــاره دفــاع کــرد (وی

قــرار گرفــت و بر
ِ
حســب ویژگیهــای ســاختاریِ

معتقــد بــود نقاشــیهای ســیاه قلــم ،یــادآو ِر ُســ ّن ِ
ت

آنهــا ،بــه طو ِرعمــوم ،بــه تپههــای قپچــاق یــا آســیای

ســرایی مانویّــت و بودیســم و نمایانگــ ِر
داستان
ِ

بخــــش

مســائل پیچیــده ،در ارتبــاط بــا تکنیکهــای
تمامــی
ِ
ِ

ـخ اجتماعــی ،ایــن بحــث
 ،1950وجــو ِه مذهبــی وتاریـ ِ
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هرچنــد کــه ایــن امــر بــه معنــایِ رمزگشــایی از

میانــه نســبت داده شــد .هرچنــد کــه پــس از دهــهی

مطالعاتهنرهایزیبا
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محیــط اجتماعــی اســت کــه ایــن روایتهــا درآن بــه

ـل
ـوان فرآینــدی معنــوی بــرای حـ ِ
باشــد ،اغلــب بهعنـ ِ

نمایــش درمیآمــده اســت) ،زیــرا در ایــن آثــار ارتبــاطِ

موضوعــاتِ متفــاوت و مشــکالت اجتماعــی ،درنظــر

چندانــی بــا جنبههــای طریقــت بودایــی و مانــوی و

گرفتــه میشــد .محققانــی مﺜــل آمتیــای پریــس 11بــر

یــا شــباهتهایی بــا آثــاری همچــون پیشطرحهــا

تفاوتهــای شمنیســم و تصــ ُّوف تاکیــد کردهاســت.

ِ
هانــگ
الــی موجــود در شــه ِر دون
و طومارهــای ن ّق ِ

در قرنهــای  14و  ،15رســومی کــه به
عنــوان آدابِ
ِ

ـطی آغازیــن (آثــاری کــه توســطِ
چیــن در قــرون وسـ ِ

شــمنی شــناخته شــده بــود ،توســط تُــرکان اجــرا

فِ ِریــزر 10مــورد مطالعــه قــرار گرفــت) دیــده نمیشــود.

ـلمانان خاورمیانــه
میشــد (مردمانــی کــه خــود را مسـ
ِ

اینکــه تعــدادی از نقاشــیهای ســیاه قلــم ،اِلمانهــای

و آســیای مرکــزی میدانســتند) .دویــن دویــس 12در

تصویــریِ موجــود در هنــ ِر بودایــی را بازمیتابانــد،

ـدن قلمروی
اثـ ِر خــود ،مرتبــط بــا فرآینـ ِد اســالمیزه شـ ِ

ـل انــکار اســت .بــا ایــن حــال ایــن مســاله
امــری غی ِرقابـ ِ

ِ
توصیــف
تُــرکان ،معتقــد اســت روایتهایــی کــه بــه

خالــق ایــن نقاشــیها ،بــه واســطهی
هنرمنــدان
کــه
ِ
ِ

نگارههــای شــمنی و یــا ا ُ
عمــال شــمنی میپردازنــد،
ِ

آثــاری همچــون چاپهــا ،نســخههای کپــی شــده

احتمــاالً بــه ایــن خاطــر نقــل میشــدهاند ،کــه

و کتابچههــای راهنمــای نقاشــی ،بــا هنــ ِر آســیای

اسالمیزهشــدن را در چارچوبــی مأنــوس و معنــیدار

شــرقی آشــنا بودهانــد ،عقیــدهی دیگــری را نیــز

ـان خــود نمایــش دهنــد .پــس هرچنــد کــه
بــه مخاطبـ ِ

مطــرح میســازد .عقیــدهای مبتنــی بــر اینکــه ایــن

ممکــن اســت تعــدادی از صحنههــای ســیاه قلــم،

هنرمنــدان ،بهطورمشــخص ،درمنطقــهای ح ـ ِد واســطِ

ـوان امــری
تصویرگ ـ ِر رفتارهایــی باشــد کــه بــه عنـ ِ

ایــران و چیــن ســاکن بودهانــد.

شــمنی تفســیر می شــود ،بــا اینحــال ،ایــن مســأله

اظهــاراتِ زیــادی نیــز دربــارهی ارتبــاطِ نقاشــیها بــا

جهــان
نقاشــیها را لزومــاً متعلــق بــه حاشــیه ی
ِ

شمنیســم ،مطــرح شدهاســت .تأییــد شدهاســت کــه

اســالم قرارنمیدهــد (چــه بــه لحــاظِ منطقــه ی

رقــص
نقاشــیهایی مﺜــل (تصویــر  ،)3صحنــهای از
ِ

ـش آنهــا و چــه بــه لحــاظِ
ـی محـ ِ
ـل پیدایـ ِ
جغرافیایـ ِ

دیوهــا ،بازتابنــدهی آداب شــمنی در جهـ ِ
ـت ارتبــاط بــا

حــوزه ی عقایــدی کــه بــاز می تاباننــد).

ّ
ماورالطبیعــه اســت .ضمنـاً ،محققانــی کــه بیــان
ـان
جهـ ِ

عــالوه برایــن ،تفســی ِر مــا از تصاویــری همچــون

کردهانــد ،نقاشــیهای ســیاه قلــم بایــد از آســیای میانــه

تصویــر  )3یعنــی صحنــه ی رقــص دیوهــا( ،بــه

نشــأت گرفتــه باشــد ،تمایــل دارنــد شمنیســم را بــه

ِ
درک مــا از ّنی ِ
ــت تولیــ ِد ایــن آثــار بســتگی دارد.

ـوان نظیــری بــرای تص ـ ّوف ،درجامعههــای تُرکــی،
عنـ ِ

نمایــش
ترســیم نقاشــیها بهواقــع بــرای
اگــر
ِ
ِ

درنظــر گیرنــد .ایــن مبحــث درگذشــته در حــوزهی

لحــن تصاویــر،
رســو ِم شــمنی تعبیــر شــود ،آیــا
ِ

ـخ دیــن قــرار میگرفــت ،امــا در ســالهای اخیــر
تاریـ ِ

ِ
ثبــت
لحنــی جــدی اســت یــا ســاتیریک؟ آیــا بــه

نگاهــی نــو بــه آن شدهاســت .از منظ ـ ِر مردمشناســانه،

مراســمی آیینــی میپردازنــد و یــا آن را بــه هجــو

شمنیســم بیــش از آنکــه ابــزاری بــرای آدابــی عارفانــه

می گیر نــد ؟

آداب ممنوعه و شــیطانی :اســنا ِد قانونی،
ِ

معنــی اســت کــه آن فــرد پرخاشخــو شدهاســت.

بازتابــی از تاثیــراتِ یــک فرهنـ ِ
ـگ غیراســالمی اســت،

معنــی مســتی
شــرابِ مســکر (در عربــی :خمــر ،بــه
ِ

نیــاز بــه موشــکافی دارد .دیوهــا ،کــه اغلــب بــا

آور) و گیــا ِه حشــیش( 13در عربــی :الق ُّنــب الهنــدی)

عناوینــی همچــون شــیاطین یــا عفریتههــا در زبــان

بــود .مــوادی کــه بســته بــه نــو ِع فرآهــم آمــدن یــا

عربــی نامیــده میشــوند ،موضوعــی محــوری در

ـردن آنهــا بــا عناوینــی متفــاوت از جملــه
مصــرف کـ ِ

ِ
فرهنــگ اســالمی در قــرون 14و 15
اصلــی
جریــان
ِ
ِ

حشــیش ،بنــگ و دو ِغ وحــدت شــناخته میشــد.

بــود .خصوص ـاَ در رابطــه بــا ُفقهــا کــه اغلــب طبیعـ ِ
ـت

هرچنــد توصیـ ِ
ـوان گیاهــی اهریمنــی
ـف حشــیش بهعنـ ِ

شــیطانی رفتارهــای ممنوعــه را حــرام میدانســتند
ِ

عربــی دورهی
(حشیشــات الشــیطان) در نوشــتههای
ِ

ِ
توصیــف افــرادی کــه از دیوهــا
(خــواه بــا مقایســه و

ممالیــک ( )1517 – 1250بــه نظرمیرســد دارایِ بــا ِر

ِ
توصیــف رونــدی کــه
دوری میگزیدنــد؛ خــواه بــا

ـی اســتعاری بــوده اســت ،بــا اینحــال مشــخصاتِ
معنایـ ِ

قالــب احساســات
منجــر بــه رفتــاری ممنوعــه ،در
ِ

ظاهــریِ مصــرف کنندههــای حشــیش نیــز آنهــا را

شــیطانی ،در فــرد میشــد).

بــه افــرا ِد مسحورشــده و اهریمنــی شــبیه میســازد

بیــن رفتارهــای غیرمتعــارف و احساســاتِ
پیونــ ِد
ِ

(وأدی بهــم الحــال إلــی الجنــون).

ِ
گان
شــیطانی در حــوزهی
ســالمت روان نیــز در واژ ِ

در بحــث مــا دربــارهی نقاشــیهای ســیاه قلــم ،چنیــن

عربــی مــورد تآکیــد قــرار گرفتــه اســت؛ بــرای مﺜــال

تصاوی ـ ِر ذهنــی ،اهمیــت بســیار دارد .زیــرا تعــدادی از

کلمــهی «مجنــون» کــه بــه طــو ِر عــام بــه عــد ِم

آنهــا بهنظــر میرســد مرتبــط بــا مصــرفِ مــواد مســکر

ِ
ســالمت ذهــن وعقــل تفســیر میشــود ،در اینجــا

ـن آنهــا از ایــن منظــر اثـ ِر (تصویــر )4
باشــند .بارزتریـ ِ

معنــی تســخیر شــدن توســط شــیاطین اســت و
بــه
ِ

ـال تماشــای گیــا ِه
اســت کــه ســه مــرد ،حریصانــه درحـ ِ

واژهی مرتبــط بــا آن یعنــی «جنــون» نیــز دربردارندهی

حشــیش هســتند وهمچنیــن اثـ ِر دیگــری از دو مرد در

ـال شــیاطین
احساســاتِ شــیطانی و دنبالــهروی از اعمـ ِ

ـال حمــل کیســهی نگهــداریِ حشــیش کــه بیهــان
حـ ِ

اســت و همینطــور کلمــهی «غــول» کــه هــم بــر دیوی

کرمگرلــی 14بــه آن اشــاره کردهاســت (تصویــر .)4امــا

بیابانــی یــا شــیطان و هــم برآنچــه کــه علّـ ِ
ـت از دســت

ـیدن حشــیش تــا قبل
برخــالفِ تحلیـ ِ
ـل کرمگرلــی ،کشـ ِ

دادن عقــل باشــد داللــت دارد .واژهی «شــیطان» کــه
ِ

از دورهی صفویــه ( 1501تــا  )1736وجــود نداشــت.

خــود هممعنــی بــا دیــو اســت نیــز میتوانــد بــه هــر

امــا ایــن گونــه رایــج بــود کــه بعــد از دود دادهشــدن و

ـل نکوهششــده درانســان،
قــدرت یــا توانایــی یــا تمایـ ِ

ـوان نوعــی قــرص مــورد
ترکیــب بــا ســای ِر مــواد ،بــه عنـ ِ

در عربــی اطــالق شــود (رکبــوا شــیطانهو) .عبــارت

اســتفاده قــرار میگرفــت و یــا گاهــی دود دادهشــده،

«شــیطان بــر او غالــب شــده» بــرای داللــت بــر ایــن

تصفیــه مــی شــد و بــا ســای ِر مــوا ِد ترکیــب و نوشــیده

بخــــش

ترســیم دیوهــا در ایــن نقاشــیها
ایــن عقیــده کــه
ِ

پیرامــون مصــرفِ
در بحثهایــی دنبــال میشــد کــه
ِ
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ادبــی یــا تصویری

تصاویـ ِر بازتابنــدهی ایــن احساســاتِ اهریمنــی ،غالبـاً

میشــد .بــرای مﺜــال ابــن ســودون ،شــاع ِر طنزپــرداز

اصلــی مصــرفِ
مشــکل
(تاریــخ وفــات )1328/728
ِ
ِ

و داستانســرا و نقشپــردا ِز قاهــرهای (وفــات /868

آگاهــی (العقــل) در
ســطح
دادن
افیــون ،از دســت
ِ
ِ
ِ

ـکل
 ،)1464تجربــهی خــود از مصــرفِ حشــیش بــه شـ ِ

مصــرف کننــدهی آن و ســپس آســیب پذیــریِ فــرد در

15

ـل نیروهــای بدنهــاد و شــرور بــود .بخشــی از یکــی
مقابـ ِ

) قبــل از یکــی از اجراهایــش را شــرح میدهــد.

از فتواهــای او بــه نحــوی مبســوط بــه ایــن موضــوع

ســومین نقاشــی از ســیاه قلم(تصویــر )5نیــز مــردی

دادن شــعور و
بیــن از دســت
پرداختــه و رابطــهی
ِ
ِ

ـان شیشــهی
را ترســیم میکنــد کــه مــا ّدهای را ازمیـ ِ

ایجــا ِد حــاالتِ شــیطانی را مــور ِد تاکیــد قرارمیدهــد:

دارو مصــرف میکنــد و در ایــن حیــن ،دو مــرد بــا

ســطح هوشــیاریِ فــردی توســطِ
«در صورتــی کــه
ِ

تــرس نظارهگــ ِر او هســتند.

نوشــیدن شــراب یــا مصــرفِ
علّتــی حــرام ،همچــون
ِ

هرچنــد در تحلیلهــای انجــام شــده بــر ایــن نقاشــی

حشــیش زائــل شــود و یــا در صورتــی کــه بــه اصــواتِ

تکنیکــی آن
ســعی شدهاســت ،بــر شــباهتهای
ِ

حــدی گــوش کنــد کــه عقــل از او
موســیقایی تــا
ّ

ِ
فرهنــگ تصویــریِ چینــی تاکیــد
بــا پیکرههــای

هواخواهــی فاســدانه از
حــدی بــه
بگریــزد ،و یــا بــه
ّ
ِ

شــود ،بــا ایــن وجــود بدنهــای نــزا ِر مــردان ،یــادآو ِر

شــیطان صِ فتــان بپــردازد تــا شــیطان بــر او وارد شــود

تصاوی ـ ِر مرتبــط بــا مصــرف کنندههــای افیــون اســت.

عقــل او را دگرگــون ســازد و یــا از بنــگ اســتفاده
و
ِ

بــرای مﺜــال ،تصویــری کــه هماکنــون در مــوزهی

کنــد و قــدرتِ تفکــرش از کار بایســتد ،ایــن افــراد بــه

بریتانیــا 16وجــود دارد(منســوب بــه قــرن  .18تپههــای

کارافتــادن
دلیــل ایــن رفتارشــان ،کــه منجــر بــه از
ِ
ِ

ـتعمال بنــگ نشــان
ـال اسـ
ِ
پنجــاب) جماعتــی را در حـ ِ

عقــل میشــود ،مســتحقﱢ ســرزنش و تنبیــه هســتند.

میــان پیکرههــای موجــود،
میدهــد (تصویــر  .)6در
ِ

ِ
ازطریــق
حالــت شــیطانی
در بعضــی از آنهــا ایــن
ِ

مــردی بیقیــد و رهــا ،نشســته بــر نشــیمنگا ِه خــود،

انجــا ِم هرآنچــه کــه دوســت دارنــد و یــا رقصیــدن بــه

مقایســهای را بــا تصویــ ِر 4ایجــاد مــی کنــد( .بــی

شــیوهای اغراقشــده ،ایجــاد میشــود و یــا بــا ُغ َریــدن

نقاشــی پَهــاری،17
قیــدی و ُسســتی در پیکــره ،در
ِ

و نعــره زدن تــا بــدان حــد کــه حــاالتِ شــیطانی بــر

احتمــاالً نشــانگ ِر مصــرفِ افیــون اســت) .چنــد تصویـ ِر

آنهــا وارد شــود .برخــی ازآنهــا تمایــل دارنــد از

ـتی حاصــل
ـیم ُسسـ ِ
بدســت آمــدهی دیگــر نیــز بــه ترسـ ِ

خــود بیخــود شــده تــا بدانجــا کــه بیهــوش شــوند.

از مصــرفِ بیــش از حـ ِد افیــون پرداختهاســت .هماننـ ِد

همــهی ایــن افــراد عضــوی از دســتهی شــیاطین

ـال مــرگ» (مــورخ .1618
تصویـ ِر «عنایــت خــان درحـ ِ

هســتند و ایــن واقعیتــی اســت کــه دربــارهی بیشتــر

کتابخانــهی بودلیــان) Ms.Ouseley Add. 171 f.4b .

آنهــا دیــده شــده اســت».

ـدن
ـان مغــول را در حـ ِ
ـال تلفشـ ِ
کــه فــردی از درباریـ ِ

تیمیــه از رفتارهــای ممنوعــه ،چنــد
شــرح ابــن
ِ
ّ

ناشــی از اعتیــاد بــه مصــرفِ الــکل و افیــون نشــان

موضــو ِع ســاده را تأییــد میکنــد .نخســت آنکــه در

تیمیــه
میدهــد .در نــز ِد فقهایــی همچــون ابــن ّ

شــامل
مراجــع فقهــی ،رفتارهایــی
نظــ ِر بعضــی از
ِ
ِ

چینــی پورســلن
درون یــک کــوزهی
قــرص ( واز
ِ
ِ

مطالعاتهنرهایزیبا
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درارتبــاط بــوده اســت؛ امــوری کــه بازدارنــدهی تفک ـ ِر

متــون باقیمانــده از آن دوره ،در ارتبــاط بــا تهیــهی
ِ

عقالنــی در فــرد بودنــد .ایــن امــکان وجــود دارد کــه

حشــیش ،حکایــت از آن دارد کــه ایــن مــا ّده در ابتــدا

ّ
تیمیــه ،ســ ّنتهای اســتما ِع
منظــو ِر
مشــخ ِ
ص ابــن ّ

شــکل یــک مایــع نوشــیده
ســابیده شــده و گاه بــه
ِ

تصـ ُّوف (ســماء) و رقــص باشــد .دومـاً ،در توصیـ ِ
ـف ابن

میشــده اســت .عــالوه بــر نقاشــیهای ســیاه قلــم از

عنــوان
تیمیــه از حــاالتِ شــیطانی ،ایــن حــاالت بــه
ِ
ّ

ـیدن مــواد،
انســانها و دیوهــا درحـ ِ
ـال ســابیدن و نوشـ ِ

امــری تمﺜیلــی درنظرگرفتــه نمیشــود و درواقــع

تصاویـ ِر دیگــری نیــز مرتبــط بــا رفتارهــای غیراخالقــی

ـان آن روزگار.
شــرحی اســت از فرآیندی واقعــی در جهـ ِ

وجــود دارد .اعمالــی کــه نتیجــهی آن ورود ِشــیطان در

ـن رفتارهــای
تیمیــه ،بیـ ِ
درســت همانگونــه کــه ابــن ّ

وجــو ِد فــرد بــود .بــرای مﺜــال:

ممنوعــهی انســانها و حضــو ِر شــیاطین پیونــدی

درحــال رقــص ،اجــرای موســیقی و یــا
 گروهــیِ

قائــل اســت ،نقاشــیهای ســیاه قلــم نیــز تشــابهاتی

درحــال نــزاع.
ِ

ـن رفتارهــای آدمیــان و دیــوان را دربرمیگیــرد .در
بیـ ِ

ـتن
ـیم دیوهــا درحـ ِ
ـال کشـ ِ
تیمیــه ،ترسـ ِ
در آرایِ ابــن ّ

ایــن رابطــه چنــد نقاشــی وجــود دارد کــه انســانها

انســانها ،بــا ایــدهی نفــو ِذ احساســاتِ شــیطانی در

ـدن مــواد و یــا درحالــی کــه
یــا دیوهــا را درحـ ِ
ـال کوبیـ ِ

ـن رفتارهــای
افــراد ،پیوندهایــی دارد .ایــن ارتبــاط بیـ ِ

جامهــای شــراب در دســت دارنــد ،نشــان میدهــد.

ممنوعــه و شــیطانی ،میتوانــد در ســای ِر نقاشــیهای

یــک نقاشــی (تصویــر  )4و تصویــ ِر ناتمامــی دیگــر،

مجموعــهی ســیاه قلــم نیــز تعمیــم یابــد .طومــا ِر

مــردان را بــا هــاون و دســتهی هــاون تصویرمیکنــد

ـال ُمﺜلــه
ـتی بزرگــی کــه دیوهــای برآشــفته را درحـ ِ
دسـ ِ

نقاشــی
درحالیکــه مشــاب ِه ایــن موضــوع ،دو دیــو در
ِ

ـب ســفید ترســیم میکنــد میتوانــد
ـردن یــک اسـ ِ
کـ ِ

حــال اســتفاده
دیگــری بــه شــیوهی ســیاه قلــم ،در
ِ

بــا یــک تصویــر از هنــد ،هرچنــد بــا تاریخــی بســیار

از آســیابی دســتی هســتند (مــوزه ی متروپولیتــن)18

جدیدتــر ،ا ّمــا تصویرگــریِ نســبتاً مشــابه ،مقایســه

(تصویــر .)7

شــود و مشــخصههای نقاشــیهای موجــود در آلبــوم

چهــار تصویـ ِر دیگــر از ســیاه قلــم ،دیوهــا را بــا ظــروف

ـی فروختهشــده
را آشــکار ســازد (تصویــر 1تــا  .)8نقاشـ ِ

و فنجانهــای فلــزی و چینــی پورســلن و مــردی را

مــی 1982
در حراجخانــهی ســاتبی ِز 19نیویــورک ،در
ِ

بــا یــک فنجــان نشــان میدهد(تصویــر .)8دررابطــه

( متعلــق بــه منطقــهی ُکتــاه  ،20قــرن ،)19گروهــی

بــا اینکــه چــه مــا ّدهای در ایــن تصاویــر ســابیده و چــه

درحــال ضیافــت نشــان میدهــد .در
از دیــوان را
ِ

چیــزی نوشــیده میشــود ،بیشــمارعلّت میتــوان

ـامل
پیشزمینــه ،یــک گــروه از شــیاطین ،حیواناتــی شـ ِ

ُمتص ـ ّ ِور شــد .بــا اینحــال پیون ـ ِد طعنــه آمی ـ ِز دیوهــا

قتلعــام و
یــک شــتر ،یــک شــیر و دو خرگــوش را ِ

بــا مصــرفِ افیــون ،ممکــن اســت تأییــدی باشــد برایــن

ت ّکهت ّکــه میکننــد (درســت همانگونــه کــه دیوهــای

بخــــش

دادن بــه آن ،بــه طــو ِر مســتقیم بــا حــاالتِ شــیطانی

میشــوند ،مــوادی ممنوعــه هســتند.
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نواختــن موســیقی و گــوش
مصــرفِ افیــون ،رقــص،
ِ

امرکــه مــوادی کــه در تصاویــر ،آمــادهی مصــرف

ـتی ســیاه قلــم اســب را ُمﺜلــه میکننــد).
طومــا ِر دسـ ِ

حاصــل از مصــرفِ افیــون اســت .پــس ایــن امــکان

حمــل
درحــال
در پسزمینــهی تصویــ ِر ،یــک دیــو
ِ
ِ

وجــود دارد کــه گــرو ِه دیگــری از نقاشــیهای

انگــور ،دیــوی دیگــر بــا ظرفــی لعابــدار و منقــوش

ســیاه قلــم ،تجربیــاتِ مصــرف کنندههــای افیــون

فنجــان فلــزی،
در دســت وســومی همــراه بــا یــک
ِ

«چشــم ســرخ» کــه
اصطــالح
را تصویــر کنــد.
ِ
ِ

عناصــری هســتند کــه همگــی بــه حضــو ِر شــراب در

ســطح صلبیــه ی چشــم
خونــی
در آن رگهــای
ِ
ِ

تصویــر اشــاره میکننــد .در مرکــ ِز تصویــر دو دیــو،

منبســط میشــود ،بــا ظاهــ ِر مصــرف کنندههــای

طریــق یــک مالفــهی کتــان ،در لگنــی،
بنــگ را از
ِ

حشــیش منطبــق اســت .نکتــه ای کــه توســطِ

تصفیــه میکننــد و یــک ظــرفِ پورســلن نزدیـ ِ
ـک پــای

تعــدادی از نویســندهها ،بــه آن اشــاره شده اســت.

آنهــا قــرار دارد .در سـ ِ
ـال دود
ـمت چــﭗ ،بنــگ درحـ ِ

ـن ســودون ،شــعر «موالیــا» ی خــود را دربــاره ی
ابـ ِ

داده شــدن در دیگــی بــزرگ ،توســط دو دیــ ِو دیگــر

خــوردن حشــیش ســرود:
تجربــه اش از
ِ

اســت .در پسزمینــه حضــو ِر یــک پیکــرهی آدمیــزاد
مطالعاتهنرهایزیبا
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بــا یــک کــودک کــه بــر شــانههای دیــوی حمــل

بلعت یوم بندقا فی لونها خضره

ـوان
میشــود ،مــا را بــرآن مــیدارد کــه نقاشــی را بهعنـ ِ

رایت بیاض عینی صارت علیه حمره

بازنمــودی از «حضــو ِر» نیروهــای اهریمنــی بدانیــم،

وصرت عابر و خارج بیتنا ما آدره

کــه نتیجــهی مصــرفِ افیــون توســط آدمهــا اســت.

ونا ما بقشع شی الج َوه و با َبره

ِ
مشــترک
ایــن اثــر بــه واســطه ی زمینه هــای
ــرق مختلفــی
فرهنگــی بــا هنــد نیــز بــه ُط ِ

روزی قرصی سبز را بلعیدم

می توانــد تحلیــل شــود .از آن جهــت کــه

و دیدم که سفیدیِ چشمانم به ِ
رنگ سرخ درآمد

اســتعمال حشــیش بــا آدابِ مرتبــط بــا «شــیوا»
ِ

بیرون آن قدم میزدم
درون خانه و
ناهشیار،
ِ
ِ

و «شیوائیســم» در ارتبــاط اســت ،شــاید بتــوان

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

عنــوان امــری ســاتیریک و یــا شــاید
آن را بــه
ِ
نقاشــی آیینــی در نظــر گرفــت .امــا ایــن
نوعــی
ِ

همچنیــن بــه عبــارتِ
دیــوان
«چشــم ســرخ» در
ِ
ِ

امرهمچنــان مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه

اســراریِ ف ّتاحــی نیشــابوری (وفــات ،)852 / 1448

دیوهــا و انســان های تسخیرشــده ،نیروهــای

کــه بــه تفاحــی ســیبک نیــز مشــهور بــود و مجموعــه

کنتــرل نشــده ی خــود را هنگامــی ُ بــروز می دهنــد

ـدگان آن،
ـون حشــیش و مصــرف کننـ
ِ
اشــعا ِر او پیرامـ ِ

کــه عقــل از کار باز می ایســتد .درنتیجــه

بارهــا اشــاره شــده اســت.

می تــوان اینگونــه اســتدالل کــرد کــه مشــابه بــا

یک مﺜال از بیشمار نمونه:

ـتی ســیاه قلــم نیــز در
ـی ُکتــاه ،طومــا ِر دسـ ِ
نقاشـ ِ

سرخی چشم و ز ِر چهره نمودیم ز سبز
ِ

پیونــد بــا ایده هــای مرتبــط بــا حــاالتِ
شــیطانی
ِ

تــا ســیهروی شــود هرکــه دروغــش باشــد

ـرخ ورمکــرده بــه نحوی
تصویــر دو دیــو بــا چشـ ِ
ـمان سـ ِ

اعضــای بــدن در ایــن تصاویــر ،احتمــاالً نمایانگــ ِر

وحشــیانه میرقصنــد (تصویــر  .)3تصویــ ِر دیوهــا را

احساســاتِ سراســیمهوا ِر پیکرههــا اســت و نــه ضعــف

درحالــی نشــان میدهــد کــه بــا االغــی بدرفتــاری

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

ِ
مردمــک
متــورم در
خونــی
میکننــد و رگهــای
ِ
ّ

صحنــهای وجــود دارد کــه در پژوهشهــای جدیــد،

چشــمان آنهــا بــه نحــوی واضــح قابــل مشــاهده
ِ

ـوان تصویــری از یــک قــرارگاه (اردوگاه) درنظــر
بــه عنـ ِ

چشــمان ملتهــب نشــان
اســت .تصویــ ِر دیــوی را بــا
ِ

گرفتــه شدهاســت .نقاشــی ،زمینــی خالــی را نشــان

میدهــد کــه قمقمــهای فلــزی را بــه دیــوی دیگــر

درحــال چریــدن ،ســگهای
میدهــد بــا اســبهایی
ِ

چشــمان ایــن
نشــان میدهــد ،درحالیکــه ســفیدیِ
ِ

ولگــرد ،پنــج پیکــرهی آدمیــزاد (یکــی از آنهــا آشــکارا

دیــو کام ـ ً
ال مشــخص اســت .پــس شــاید ایــن تصویــر

متم ﱢولتــر از چهــار پیکــرهی دیگــر اســت) و اشــیایی

بــه ایــن معناســت کــه محتویــاتِ
ـل
درون قمقمــه عامـ ِ
ِ

ـن
گردهــم آمــده کــه بعضــی از آنهــا (مﺜــل یــک زیـ ِ

ســرخی چشــم اســت.
ایجــا ِد
ِ

اســب ،یــک تیــردان و یــک فالســک) نشــان میدهــد

تصویــری کــه پیشتــر در مجموعــهی ویگنیــر 22بــود،

ـی اشــیاء،
کــه ایــن گــروه دور ازخانــه هســتند و مابقـ ِ

کــردن یــک دیــو بــا
درحــال رام
یــک مــرد و زن را
ِ
ِ

ِ
دیــگ بــزرگ و لگنهــا ،نشــاندهندهی
مﺜــل یــک
ِ

نقاشــی دیگــری از
چشــمان ســرخ نشــان میدهــد.
ِ
ِ

ایــن اســت کــه مــردان در مکانــی روســتایی اتــراق

ســیاه قلــم ،شــش مســافر را تصویــر میکنــد ،در

ّ
نامنظــم،
اشــکال ســفی ِد
درقالــب
کردهانــد .لگنهــا
ِ
ِ

همگــی پیکرههــا بهجــز یــک
چشــمان
حالــی کــه
ِ
ِ

بــرروی هــم انباشــته شــدهاند .همانن ـ ِد آنچــه کــه در

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

ســای ِر نقاشــیهای ســیاه قلــم تصویــر شدهاســت،

ـردن
تصویــر بتــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه بهکاربـ ِ

اشــکال ســفید رنــگ را میتــوان بــه گونــهای
ایــن
ِ

ِ
ِ
ثابــت ایــن
رنــگ قرمزدرچشــمها ،از ویژگیهــای

دیگــر پنداشــت .هرچنــد ممکــن اســت بقچههایــی

تصاویــر نیســت (در ایــن مــورد ،رنـ ِ
ـگ ســرخ بــه نظــر

شســتن
حــال
پارچــهای باشــند کــه مــردان در
ِ
ِ

میرســد بــر روی حدقههــای چشــمان و اطــرافِ

آنهــا هســتند ،بــا اینحــال ،ایــن تصویــر ،نمایانگــ ِر

آنهــا متمرکــز اســت).

شــباهتهای واضحــی اســت بــا تصاوی ـ ِر فرآهــم آوریِ

در اینجــا پیکــرهی ســوار بــر االغ بــا نگاهــی بهــتزده

شــراب و بنــگ ،در دورهی مغــول و اواخـ ِر صفویــه کــه

بــه جلــو خیــره شدهاســت و دو نف ـ ِر دیگــر بــه پشـ ِ
ـت

در محیطهــای روســتایی و فضــای بــاز و همــراه بــا

ســر نــگاه میکننــد .جایــی کــه مــردی ،مــر ِد دیگــری

افــرا ِد متفــاوت تصویــر شدهاســت .چنیــن صحنههایــی

دوش خــود حمــل میکنــد .ایــن درحالــی اســت
را بــر
ِ

ـامل پیکرههایــی از درویشــان ،در کنا ِرمردانــی
اغلــب شـ ِ

کــه بازوهــای آنهــا تــودهای درهــم تافتــه را تشــکیل

ـردن بنــگ
آشــکارا ثروتمنــد اســت و فراینـ ِد تصفیــه کـ ِ

بخــــش

نقاشــیهای ســیاه قلــم مشــهود اســت .در ایــن

شــکل
میکنــد .میتــوان اینگونــه تصــ ّور کــرد کــه
ِ
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ترکیــب
درون جامهــا و یــا
میــان پارچــه را بــه
از
ِ
ِ
ِ

حــال انجــام کاری مشــابه ،قــرار گرفتــه اســت
ِ

بنــگ و شــراب را نشــان میدهــد.

( (H.2153 f.27ba-IA1 fig.276

در تصویــری مشــابه مــردی در مرکــ ِز ترکیببنــدی،

قصــد بــرآن نیســت کــه نقاشــیهای ســیاه قلــم را

میــان پارچــهای عبــور میدهــد .او کــه
بنــگ را از
ِ

از اســاس مرتبــط بــا مصــرفِ مســکرها بدانیــم ،امــا

پارچــهی چنــد الیــه را بــه مــوازاتِ قفســهی ســینهی

اغلــب ایــن نقاشــیها بــه
حــدس میتــوان زد کــه
ِ

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

ترســیم جامعــهای (خــواه واقعــی ،خــواه خیالــی)
ِ

همــان
لگــن مــی فشــارد (تصویــر  .)9ایــن کار ،بــه
ِ

میپردازنــد کــه در آن اعمالــی همچــون مصــرفِ

شــیوه ،توســط پیکــرهای دیگــر ،نشســته بر نشــیمنگا ِه

ـان ایــن آثــار ،عملــی هجــو
مســکرات در نــز ِد مخاطبـ ِ

خــود ،در قسـ ِ
ـﭗ ترکیــب بنــدیِ
ـمت بــاالی ســمت چـ ِ

(ســاتیر) پنداشــته میشدهاســت.

ســیاه قلــم تکــرار میشــود.

طبــق نظــ ِر رابینســون ،23کلمــهی «ســیاه» عــالوه
ِ

ـی
مــوار ِد ذکرشــده ،بــه ایــن خاطــر نیســت کــه تمامـ ِ

بــر معنــای اولیــهی خــود یعنــی رنـ ِ
ـی
ـگ ســیاه ،معنـ ِ

صحنههــای ترســیم شــده توســطِ ســیاه قلــم را تصویـ ِر

معــادل فــر ِد مســت دارد .ایــن واژه
ثانویــهای نیــز
ِ

جمــعآوری و مصــرفِ مســکر(افیون) درنظــر گیریــم.

نــه تنهــا بــه فــر ِد مســت ،بلکــه بــه فــردی از خــود

چــون بــه طــو ِر قطــع چنیــن دیدگاهــی نمیتوانــد

بیخــود شــده (تــا حــ ﱢد دیوانگــی) نیــز اطــالق

دررابطــه بــا همــهی نقاشــیهای او ،توجیــه شــود،

ِ
طافــح از خــود بیخبــر)« .ســیاه»
(مســت
میشــد
ِ

بــرای مﺜــال:

معنــی فــر ِد ســرکش (و متمــ ﱢرد) هــم
همچنیــن بــه
ِ

ـال گفتگــو بــا یکدیگــر ،یــا
صحنههایــی از افــراد درحـ ِ

هســت .پــس نــا ِم محمــد ســیاه قلــم امــکان دارد

افــرادی مشــغول بــه ســاخت وســاز.

اشــارهای بــه هنرمنــدی باشــد ،بــا نــا ِم محمــد ،کــه در

بههرحــال حتــی در ایــن صحنههــا هــم تشــابهاتِ

ِّ
متبحــر بودهاســت و یــا
ـن آب مرکــب (ســیاه قلــم)
فـ ّ ِ

بیــن رفتارهــای انســانی و رفتا ِردیوهــا همچنــان

کنایــهای باشــد بــر موضوعــاتِ ایــن تصاویــر ،کــه او و

آشــکار اســت .بــرای مﺜــال ،شــاید تعجــبآور باشــد کــه

عــدهای بــه شــیوهی او خلــق کردهانــد.
یــا ّ

وران تصوی ـ ِر ( )H.2153 f.141 bروبــروی
چــرا پیشــه ِ

بیــن
بدیهــی اســت کــه تمایــزی بایــد قائــل شــد
ِ

کــردن درخــت،
درحــال ّاره
تصویــری از دو دیــو،
ِ
ِ

محیــطِ شــکلگیریِ نقاشــیهای ســیاه قلــم و

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

نســخههای جدیدترکــه بــا گزینــش و طبقهبنــدی در

( تصویــری کــه در سـ ِ
ـمت  aایــن صفحــهی دو بخشــی

آلبومهــای ( H.2153و  ) H.2160گــرد آمــده انــد.

قــرار دارد) .دو تصویــ ِر دیگــر کــه روبــه روی هــم

آلبومهایــی کــه شــواه ِد اندکــی مبتنــی برممنوعــه

ـال نــزاع بــر س ـ ِر
قــرار دارنــد ،تصوی ـ ِر دو مــرد درحـ ِ

بــودن تصاویــ ِر آنهــا ازنظــ ِر گردآورندههــا وجــود
ِ

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

دارد .بــرای مﺜــال در تصویـ ِر شــماره  ،1صحنــهی ت ّکــه

ـل تصوی ـ ِر پیشتــر بحــث شــده از دو دیــو در
در مقابـ ِ

کــردن یــک اســب توســط دیوهــا ،همنشــین
ت ّکــه
ِ

بــا عبارتــی شــده اســت کــه بازتابنــدهی ایدههــا و

ِ
شــکل میانــهرو
فرهنــگ تصــ ُّوف (بــه دو
دربــاری و
ِ

تعبیــراتِ موجــود در احادیــث اســت:

و اَ
شــکال تنــدروی آن) .ح ّتــی ضــرب المﺜلهایــی
ِ
وجــود دارد کــه بازتــاب دهنــدهی پیوندهــای آشــکار،

« اجتناب از تزیور یکی از نشانههای عقل است ....

بیــن صوفیهــا و مصــرفِ حشــیش اســت .همچــون:

.....دوری ُجستن از هرآنچه که تو را رسوا میسازد

ِ
بــرگ ســبزی (حشــیش) اســت ،تحفــهی درویــش...

برگزیدن هرآنچه که تو را زینت میبخشد ،خصلتی
و
ِ

دیــوان اســراری ف ّتاحــی کــه حشــیش را
وهمچنیــن
ِ

شرافتمندانه است......

پیامـ ِد َمسـ ِ
ـذاران
الدیــن ســاوجی ،ازبنیانگـ
ـلک جمــال ّ
ِ

العقل التﱠجاف َِی عن دا ِر الغُرور»)...
إن مِن عالمات
ِ
( َو ﱠ

جنبــش متمــ ّ ِر ِد قلندریــه میدانــد.
ِ
ایــن عقیــده را نیــز کــه نقاشــیهای ســیاه قلــم مرتبــط

شــده اســت .در یکــی از مصرعهــای ایــن مناجــات،

مضامیــن بــه
(تعریفــات) کــه مجموعــهای اســت از
ِ

فــرد از علــی بــن ابــی طالــب یــاری میطلبــد و از شـ ّ ِر

َعمــد درهمریختــه ،عبیــد زاکانــی (وفــات 1370

ـیطان رجیــم بــه او پنــاه میبــرد
وسوســهی نفــس و شـ ِ

نﺜرنویــس طنزپــرداز « ،بنــگ» را بــه
 )770/شــاعر و
ِ

ـی ن َفســی و شــیطانها الرجیــم).
(و ِمــن شـ ّ
ـر ِغـ َّ

ِ
حالــت خلســه و وجــد
هــر آنچــه کــه بــرای صوفــی

هــدف از ســاتیر :صوفیهــای میانــهرو

ِ
تعریــف مشــاب ِه
ایجــاد ُکنــد تعبیــر کــرده اســت.
دیگــری درهمــان اثــر ،کلمــهی «شــیخ »

و تُنــدرو (متم ِّرد)

ـیخ صوفــی) اســت کــه بهجــای واژهی دیــو
(احتمــا ُال شـ ِ

اگــر نقاشــیهای ســیاه قلــم راســاتیریک بپنداریــم،

ِ
(نیرنــگ
(شــیطان) بهکاررفتهاســت و یــا «تلبیــس»

ایــن تصاویــر چــه چیــزی را هجــو میکننــد؟

شــیطان) کــه هممعنــی بــا ســخنانی اســت کــه شــیخ

تعییــن تاریخــی مشــخص بــرایِ مصــرف مســکر در
ِ

دررابطــه بــا ذاتِ
جهــان مــادی میگویــد .همچنیــن
ِ

ِ
بحــث مــا در قــرون  14و ،15
ســرزمینهای مــورد

ـی پــس
ـح شــیخ دربــارهی زندگـ ِ
«وسوســه» کــه نصایـ ِ

کاری نســبتاً پیچیــده اســت ،زیــرا آن نوع از مســتندات

از مــرگ اســت« .دیوهــا» یــا همــان شــیاطین نیــز

پــی آن هســتند ،معمــوالً یــا
کــه تاریخنــگاران در
ِ

ـروان شــیخ بــهکار رفتهاســت .ایــن نــو ِع
متــرادف بــا پیـ ِ

مفقــود اســت ،یــا دیگــر وجــود نــدارد و یــا هرگــز

ـان ادبــی توســط عبیــد ،اولیــن اثــر بــه ایــن شــیوهی
بیـ ِ

طبــق تعــدادی
منتشرنشدهاســت .بــا ایــن وجــود
ِ

خــاص نبودهاســت .بیشــتر از یــک قــرن و نیــم پیــش

زبــان فارســی ،ایــن
منابــع مســتند و ادبــی در
از
ِ
ِ

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

تصــ ُّور عمومــی وجــود داشــته کــه حشــیش و بنــگ

عﺜمــان عوفــی (ماورالنهــر ،اواخــر قــرن  )12در شــعری

ِ
فرهنــگ
همــواره بــا دو زمینــه همــراه بــوده اســت:

ِ
مســلک
بــا درونمایــهی اخالقــی ،بــر تأثیــ ِر
مخــربِ
ّ

بخــــش

ـال رقــص و ســماع،
ـین تصویــری از دیوهــا ،درحـ ِ
همنشـ ِ

درنظــر گرفــت؛ بــرای مﺜــال در رســالهی ده فصــل
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در تصویــ ِر  3متنــی تحریفشــده از یــک مناجــات،

ادبــی تصــ ُّوف بــوده اســت میتــوان
جریانهــای
بــا
ِ
ِ
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ـردان تُــرک ،بیزانســی و هنــدی در ماورال ّنهــر تأســف
مـ ِ

شــده در  )1358/759روایتهایــی در رابطــه بــا دو

میخــورد (صوفیهایــی کــه در پیون ـ ِد بــا اندیشــههای

گــرو ِه صوفیهــا یعنــی میانــهرو و تنــدرو در منطقــهی

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

اردبیــل ارائــه میدهــد .افــرادی کــه رفتــا ِر ناشایسـ ِ
ـت

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

ـم
ـی صفی ّ
آنهــا ،باعــث شــد رهبــریِ دینـ ِ
الدیــن و معلﱠـ ِ

 )910 /بودنــد .افــرادی کــه ابوطاهــر ادعــا میکــرد،

(مرشــد) او ،شــیخ زاهــد ،مســتحکمتر شــود .روایــت

مســاج ِد شــهر را بیحرمــت کردهانــد و مــردان را بــه

شــده اســت کــه شــخصی بــا نــا ِم حســن مانکلــی،

ـدت در مصــرفِ شــراب ،بنــگ و قمارکــردن بــا تــاس
شـ ّ

الســلطنهی بابــی یعقوبیــان ،کــه
جانشــین و نایب َّ

ِ
تحــت تأثیــ ِر خــود قــرار دادهانــد .هرچنــد
(بــازی)

بهطــو ِر مــداوم حشــیش مصــرف میکــرد ،گروهــی

کــه ارتبــاطِ تصــ ُّوف بــا رفتارهــای ممنوعــه ازســوی

ازمخالفــان شــیخ زاهــد (قلنــدرانّ ،
ُمتشــ ّکل
مالهــا و
ِ

عبیــد ،میتوانــد عامدانــه و کلیشــهای بــوده باشــد،

افــرادی از ایــن دســت) را دو ِرهــم جمــع کــرده بــود.

حــدی بازتابــی از جریانهــای
بــا اینحــال شــاید تــا
ّ

روایتــی دیگــر از صف َّوهالصفــاه ،در روســتایی بــا نــام

جامعــهی معاصـ ِر وی نیــز باشــد .گواهــی بــر ایــن ادعا،

پورنیــق رخ میدهــد .جایــی کــه مــردی بــا نــا ِم

ـی
ـان جالیــری اســت کــه سـ ِ
نســخهای از فرمـ ِ
ـران اجرایـ ِ

محمــد رزینــان بهطــو ِر غیرمنتظــرهای وارد آنجــا

نظــا ِم صفویــه در اردبیــل را مــور ِد خطــاب قــرار داده

شــده و ادعــا میکنــد یــک شــیخ اســت .فــردی کــه بــا

ـدن ایــن فرمــان (کــه در / 773
اســت .بــا نوشــته شـ ِ

ّ
قــدرتِ
ـی یــک اتفــاق
ماورالطبیعیــهی خــود (پیشگویـ ِ

 1372منتشــر شــده بــود) ،بــر ســرد ِر زیارتــگاه ،بــه

ـان روســتاییان
کــه بعدهــا بــه وقــوع پیوســت) در میـ ِ

حکمرانــان دســتور داده میشــود تــا از آزار رســاندن

ـی
بــه مقامــی روحانــی دســت یافــت .طبـ ِ
ـق پیشگویـ ِ

کــردن گلّههــای
روســتاییان محلّــی و مصــادره
بــه
ِ
ِ

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

گرفتــن عوایــ ِد مالیاتــی کــه
آنهــا دســت بکشــند،
ِ

میمیــرد و ابوســعید سلســلهی ایلخــان را بنیــان

ِ
ابــان محلّــی بایــد بــه
قص
قانونــاً از
ِ
ســمت دباغهــا و ّ

میگــذارد .هنگامیکــه توجــ ِه صفیالدیــن بــه ایــن

دولــت تع ُلّــق میگرفــت را متو ّقــف کننــد و آنهــا و

موضــوع جلــب شــد ،او ایــن قــدرتِ پیشگویــی را

ـردن کارهــای حــرام
پیروانشــان ( ُمریــدان) را از بــاب کـ ِ

ـروان خــود دســتور
حاالتــی شــیطانی دانســت و بــه پیـ ِ

(بدعــت) درایــن ســرزمین بــاز دارنــد (در ایــن متــن

داد تــا زیـ ِر ســجادهی محمد رزینــان را جســتجو کنند.

بــه روســپیگری و مصــرفِ شــراب بــه طــو ِر واضــح

ـم او) قطع ـاً کیســه ای از حشــیش
جایــی کــه (بــه زعـ ِ

اشــاره شدهاســت).

پیــدا خواهــد شــد ،زیــرا رزینــان فــردی معتــاد بــود.

ـان
ـیوخ تص ـ ُّوف ،همکیشـ ِ
عــالوه بــر ایــن ،بعضــی از شـ ِ

ـب کرامــت
افــراد گمــان میکردنــد کــه رزینــان ،صاحـ ِ

خــود را م ّتهــم بــه ایــن رفتارهــای ممنوعــه میکردنــد.

اســت و تمایلــی بــه مقابلــه بــا او نداشــتند .بــا ایــن

ـی بـ ِ
الدیــن اردبیلــی
ـزرگ صفی ّ
ابــن ب ـ ّزاز درهژیوگرافـ ِ

حــال یــک روز عصــر شــجاعانه گــرد آمدنــد تــا بــه

(وفــات  ،)1334 /935یعنــی صف َّوهالصفــاه (تکمیــل

الدیــن عمــل کننــد .پــس آگاه گشــتند
دســتو ِر صفی ّ

کــرد و دیگــر کســی از او خبــری نشــنید.

افــراد نیســتیم .تعــدادی از آنهــا تنهــا یــک یــا دوبــار

ِ
مــدرک مســتند و ادبــی بــه نحــوی کارگشــا
ایــن

در نقاشــیها دیــده شــــدهاند)H.2153 f.106 b(:

میتوانــد بــا نقاشــیهای ســیاه قلــم مقایســه شــود.

ـان مســیحی را نشـــــان
ـش کشیشـ ِ
دو مــرد در پوشـ ِ

ـی هنرمنــد
ـی واقعـ ِ
نخســت ،اینکــه رویدادهــای زندگـ ِ

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

میتوانــد واکنشهــای ّ
خالقانــهای را در او برانگیــزد.

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

ایــن آثــار از طرفــی کام ـ ً
ال یــک اثــر هنــری محســوب

تراشــیدن
طریــق ظاهرشــان یعنــی
میکنــد کــه از
ِ
ِ

میشــوند و از ســویی دیگــر مطــرح کننــدهی تغییــراتِ

موهــای بــدن و صورتشــان قابــل تشــخیص هســتند.

ِ
روایــت
اجتماعــی معاصــ ِر وی نیــز میباشــند.
نظــا ِم
ِ

آنهــا متفــاوت ازســای ِر گونههــای دراویــش هســتند

اخیــر دررابطــه بــا محمــد رزینــان (کــه بخشــی از

کــه میرقصنــد ،یــا بــر نشــیمنگا ِه خــود نشســته و

ـن هژیوگرافــی 24بــود) مشــخصاً دارای ابعــادی
یــک متـ ِ

ـال بحــث یــا داد وســتد هســتند.
درحـ ِ

ادبــی اســت کــه ،یــا بــه عمــد و یــا بیقصــد و منظــور،

در راســتای نظـ ِر کاگمــن ،مبتنی براینکــه احتماالً ایــن افراد

مقامــهی الهمدانــی را یــادآوری میکنــد .همچنیــن

بَــرده بودهانــد ،نظامنامههایــی همچــون «القــول الســدید

تاریــخ
ایــن متــون ،وجــو ِه برجســتهی صریحــی از
ِ

فــی اختیــار االمــاء والعبیــد» (کتــابِ راهنمــای الز ُماالج ـرا

اجتماعــی را دربرمیگیرنــد کــه بخشــی جدایــی ناپذیــر

در رابطــه بــا زنــان و مــردان بَــرده) اثـ ِر محمــود بــن احمــد

بــرای مطالعــهی نقاشــیها اســت .برایــن اســاس،

العینــت ابــی اﻷمشــاطی نیــز از آن دوران موجــود اســت کــه،

صوفیهــای میانــهرو ،صوفیهــای تنــدرو (همچــون

ـروش انـوا ِع ملّیتهــا را بــه بردگــی در اواخـ ِر قــرن  14و 15
فـ ِ

ـاورزان روســتایی و پیشــهوران ،همگــی
قلنــدران) ،کشـ
ِ

تصدیــق میکنــد (بَردگانــی از اروپــای غربــی ،بیزانــس ،هند،

بــه ضــرورت ،بــا یکدیگــر رابطــهای متقابــل داشــتهاند.

احل دریــای
آســیای میانــه ،آفریقــای شــمالی ،اتیوپــی و سـو ِ

درواقــع ،بررســیها نشــان میدهــد کــه بــا رشــ ِد

ســرخ) .از آنجایــی کــه العینــی ملّ ِیتهایی را مطــرح میکند

دســتههای تص ـ ُّوف ،طبقــهی کشــاورز و پیشــهور نیــز

ان نیــروی کار و تولیــد کننــده توســطِ ُعلمــا بــه
کــه بهعنـو ِ

بــا ایــن نهادهــای تص ـ ُّوف م ّتحــد شــدند.

کار گرفتــه میشــدهاند ،ایــن امــر گواهــی اســت بــر اینکــه

ـردن
چنیــن دیدگاهــی امکانــی اســت بــرای پرکـ ِ

ـش جدید
احتمــاالً بردههــای غیـ ِر مســلمان هــم بــه این کیـ ِ

ـن یافته هــای دو گــروه از پژوهشــگران؛
خــال ِء بیـ ِ

درمیآمدهانــد.

گروهــی کــه معتقدنــد پیکره هــای ترســیم

تعیین هویـ ِ
ـت تعــدادی از پیکرههای
نــو ِع پوشــش نیــز در
ِ

شــده در نقاشــی های ســیاه قلــم  ،پیشــه وران و

ترســیم شــده در نقاشــیها کمــک میکنــد .بــرای

کشــاورزان هســتند و محققانــی کــه اســتدالل

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

می کننــد کــه ایــن افــراد دراویــش هســتند.

ـل کیســههای حشــیش
دو درویــش کــه درحـ ِ
ـال حمـ ِ

بخــــش

آبــروی از دســت رفتــه ،سراســیمه آن روســتا را تــرک

ـی یــک گــرو ِه خــاص از
نقاشــیها صرفـاً شــاه ِد بازنمایـ ِ
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کــه او صحیــح گفتــه اســت .پــس محمــد رزینــان بــا

هرچنــد کــه پیشتــر هــم تأکیــد شــد ،در ایــن
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نلهایشــان کــه از پوسـ ِ
ـت ببــر و
ـق شِ ِ
هســتند از طریـ ِ

دربــاری (کــه درآنجــا تص ـ ُّوف رســمی شــده و رشــد

ـل تشــخیص هســتند .ایــن
پلنــگ دوختــه شــده ،قابـ ِ

یافتــه) دیــده میشــود.

ِ
«پوســت
شــنلها بهنظــر میرســد جامــه ای بــا نــا ِم

ـوان اســراریِ
برخــی بازنماییهــای مکتــوب ،مﺜــل دیـ ِ

ِ
ِ
پوســت
فرهنــگ دهخــدا آن را
تخــت» باشــند کــه

معنــی
توضیــح «پوســت پوشــان» ( بــه
فتاحــی ،بــه
ِ
ِ

حیواناتــی همچــون گوســفند ،یــا خــ ِز شــیر ،پلنــگ

ِ
پوســت حیــوان) ،میپــردازد.
پوشــندههای خــز یــا

عنــوان
و ببــر تعریــف میکنــد ،کــه دراویــش به
ِ

ایــن گــروه از صوفیهــا اغلــب حشــیش مصــرف

ـن نشســتن و خوابیــدن
پوشــش یــا زیرانــدازی در حیـ ِ

میکردنــد .اگــر پوشــاک و کاالهــای حاصــل از خــ ِز

ِ
پشــت
اســتفاده میکردنــد و هنــگا ِم ســفر آن را بــر

ّ
ِمشــخصهای بــرای
عنــوان وجــه
ببــر و پلنــگ به
ِ

خــود میگذاشــتند.

صوفیهــا درنظرگرفتــه شــود ،ممکــن اســت بــه

هرچنــد اســتفاده از پشــم در پوشــش ،بــا مقامــاتِ

ِ
هویــت پیکرههــا در نقاشــیهای ســیاه
تشــخیص
ِ

ســلطنتی مرتبــط بــود ،بــا ایــن حــال پیونــدی نیــز

قلــم نیــز کمــک کنــد .زیــرا حداقــل  13نقاشــی وجــود

ـی روحانیــت در تصـ ُّوف داشــت ،کــه
بــا ُعلمــای ُم ّدعـ ِ

دارد کــه ،افــرادی بــا ایــن شــیوهی پوشــش را نشــان

نقاشــی مجالسال ُعشــاق ،از کتابخانــهی بودلیــان
در
ِ

می دهــد.

بــهار 1400

ِ
مســلک
پیــروان درویــش
( )MS ouseleyکــه
ِ

شــامل دو گــروه اســت :یکــی
ایــن تصاویــر
ِ

فخرالدیــن عراقــی را تصویــر میکنــد ،میتــوان
ّ

لبــس بــه
درویشهایــی ،کــه بــه نحــوی متفــاوتُ ،م َّ

مشــاهده کــرد .تصویــر ،مردهایــی را نشــان میدهــد

ـغول
لباســی بســیار کوتــاه و نشســته بــرروی زمین ومشـ ِ

ِ
پوســت تخــت بــر شــانههای آنهــا آویختــه
کــه یــا

ســاخت وسازهســتند ،و گــرو ِه مردانــی بــا پوشــشهای

خاصــی از خــ ِز ببــر و
شــده و یــا پوشــش و شــلوا ِر ّ

بلنــد و تمــام قــد و کالههــای زنگولــه ماننــد ،کــه

پلنــگ برتــن دارنــد .شــخصی کالهــی بــر ســر دارد کــه

مرســومترین نــو ِع پیکرههــا در نقاشــیها هســتند:

از خ ـ ِز بب ِرســفید اســت .در بعضــی متــون ایــن مســاله

همچنیــن کالههــای خ ـ ِز ببــر و پلنــگ در دو نقاشــی،

عنوان
مطــرح اســت کــه کالههــای خـ ِز پلنــگ و ببر بــه
ِ

ُملـ َّون و بــزرگ دیــده شــده اســت :صحنــهی «حرکــت

عنــوان
کــردن صوفیهــا به
نمــادی بــرای متمایــز
ِ
ِ

دســته جمعــی» 25و صحنــهی پیکرههــای مســت،

طبقــهای ممتــاز در نقاشــیها بــه کارمیرفتــه اســت.

ـردن ظــروف فلــزی و پورســلن در
درحـ ِ
ـال جابهجــا کـ ِ

چنیــن کالههایــی در یــک نســخهی ّ
خطــی از

ـان یــک چشــم انــداز .
میـ ِ

منطــق َّ
الطی ِر ّ
عطــار (مــوزهی متروپولتیــن) و متنــی

یکــی دیگــر از نقاشــیهای ســیاه قلــم ،دیوهــا را در

مــد َّون از هــراتِ تیمــوریِ متأخــر دررابطــه بــا تصـ ُّوف

جامــهی انســانها ترســیم کــرده اســت .تصویــر ،دو

ـین
ـی ســلطان حسـ ِ
ـرلوح نســخهی کپـ ِ
وهمچنیــن درسـ ِ

ـاس بلنــد
دیــو را نشــان میدهــد کــه یکــی ازآنهــا لبـ ِ

بایقــرا از بوســتان ســعدی کــه هماکنــون در قاهــره

ـال تماشــای
وعبایــی از خـ ِز پلنــگ بــر تــن دارد و درحـ ِ

اســت (دارال ُکتــب ،ادب فارســی) وتصویــری ازمحیطــی

بیــن دو دیــ ِو دیگــر اســت .هــر چهــار دیــو،
دعــوای
ِ

تصاویــری ایــن چنیــن ،ترغیبمــان میکنــد تــا اثــر

ســیاه قلــم پیکرههایــی کامـ ً
ال مشــابه بــا ایــن افــراد را

عنــوان ســندی فــرض کنیــم مبنــی بــر اینکــه
را به
ِ

ترســیم کــرده اســت .گــروه دوم ،حیدریــان هســتند که

پیکــرهی دیوهــا در ایــن آثــار بــه قصـ ِد ایجــا ِد تقلیــدی

فاقــ ِد ریــش و دارای ســبیلهایی بســیار بلنــد بودنــد

پارودیــک از رفتا ِرآدمیــان مــورد اســتفاده قرارگرفتــه

ـن حلقههــای فلــزیِ ســنگین بــر
و بــه خاط ـ ِر انداختـ ِ

اســت .بهطورکلــی کالههــای زنگولــهوا ِر بعضــی از

ـش آن بدنــام بودنــد .پــس بــا
انــدا ِم تناسلیشــان و نمایـ ِ

پیکرههــای انســانی در نقاشــیها ،مشــابه بــا اعضــای

ـال کمــی وجــود دارد کــه پیکــرهای
ایــن وجــود احتمـ ِ

انجمنهــای تصــ ُّوف اســت .البتــه ایــن شــباهت بــه

از پیکرههــای موجــود در نقاشــیها ،متعلــق بــه

قــدری نیســت کــه بــه صراحــت بتــوان آن را متعلَّــق به

حیدریــان باشــد.

یــک دســتهی مشـ َّ
ـخص دانســت .درواقــع کالهــی کــه

عقیــدهی راجــرز مبتنــی بــر اینکــه تعــدادی از آنهــا

بــر س ـ ِر مــر ِد ترســیم شــده ،زینتــی شــعله ماننــد در
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ـران خـ ِز روس تبــار هســتند ،بــا آنچــه کالویخــو
تاجـ ِ

انتهــا دارد .ایــن ویژگــی ،ایــن ایــده را ایجــاد میکنــد

بیــان میکنــد ،در تضــاد اســت .بنــا بــه نظِ ــر کالویخو،

تعمــدا ً نمــادی کاریکاتــوروار
کــه جامــهی ایــن مــردان ّ

ـران خــز از
آنهــا هیاَتــی از نماینـ
ـدگان مســیحی و تاجـ ِ
ِ

اســت (تصویــر .)5همیــن موضــوع در اثــری کــه اکنــون

تــرکان مغــول هســتند
ســرزمینهای زیــ ِر ســلطهی
ِ

در مــوزهی ســکلر 26وجــود دارد ،دیــده میشــود.

کــه بــه دربــا ِر تیمــور فرســتاده شــدهاند .ایــن افــراد،

اثــری (منســوب بــه تبریــز )1470 ،کــه شــاهزاده ای

ِ
پوســت حیوانــات
لبــس بــه شــنلهایی ژنــده از
ُم َّ

مقابــل یــک درویــش بــر
را نشــان میدهــد کــه در
ِ

بودهانــد .همچنــان کــه کالههــای کوتاهــی بــر ســر

زمیــن زانــو زده اســت .درویــش جامــهی بلنــد و یــک

داشــتهاند کــه بــا ریســمانی بــه ســینهی آنهــا متصــل

کال ِه زنگولــهوار بــا تزیینــی مشــاب ِه پیکرههــای ســیاه

لبــاس آهنگــری
بــوده اســت .ایــن پوشــش ،مشــاب ِه
ِ

قلــم بــر ســر دارد و مشــابه تعــدادی از آنهــا ،مــرد

اســت کــه گویــی در همــان دم ،کارکــردن در کــورهی

ـش مــرد بــا
عصایــی را در دســت گرفتــه اســت .پوشـ ِ

آهنگــری را رهــا کــرده اســت .اگــر پــر تکرارتریــن

جامــهی وزیــن و کال ِه بلنــد بــه گونــهای اســت کــه

پیکــره در نقاشــیهای ســیاه قلــم را ،کــه مردانــی بــا

صوفیــان
بعیــد بــه نظــر میرســد نشــاندهندهی
ِ

شــنل تمامقــد و کالههــای زنگولــه دار هســتند ،بــه
ِ

تندرویــی همچــون قلنــدران یــا حیدریــان باشــد.

ـان اصلــی تصــ ُّوف
ـوان بیانــی کاریکاتــوروار از جریـ ِ
عنـ ِ

افــرادی کــه پوشــش ،مــو و رفتــا ِر آنهــا عمومــاً در

بدانیــم ،آنگاه متوجــه خواهیــم شــد کــه اشــتراکاتی

متــون و تصاویــر بــه نحــوی م َّتحدالشِ ــکل توصیــف

بیــن ا َ
عمــال ترســیم شــده در نقاشــیها و ایدههــای
ِ
ِ

شــده اســت .قلنــدران ،کــه همــهی موهــای صــورت و

ِ
موجــود در مســتندات و ادبیــاتِ
ســاتیریک میانــه و

بــدن خــود را اصــالح میکردهانــد و پوششــی نخنمــا
ِ

ـدان جزئیــاتِ
ـم فقـ ِ
اواخـ ِر قــرن  14وجــود دارد .علیرغـ ِ

بخــــش

انســانی اســت.

از ایــن بحــث شــد ،فقــط تعــدا ِد کمــی از نقاشــیهای

125
تــرجـــمه

کالههــای بلنــدی دارنــد کــه مشــخصهی پیکرههــای

دارنــد و نیمــه عریــان هســتند و همانطــور کــه پیــش

مطالعاتهنرهایزیبا

120

نمایــش
پسزمینــه درنقاشــیهای ســیاه قلــم،
ِ

احتمــاالً وضوحــی در تصاویــر ایجــاد میکــرده اســت،

پیکرههایــی بــا ویژگیهایــی گوناگــون ،تصویــری از

ایــن احتمــال تقویــت میشــود کــه تعــدادی از آنهــا

ـتی نقــاش ایجــاد میکنــد و ایــن تصاویــر
جهـ ِ
ـان زیسـ ِ

ـون تصویــر و یــا
ـوان طرحــی بــرای ن ّقالــی پیرامـ ِ
بهعنـ ِ

تقابــل بــا محیــطِ
اجتماعــی قــرن
بــه هیچوجــه در
ِ
ِ

ِ
جهــت ســرگرم
بــه
کــردن تماشــاچیها در غیــابِ
ِ

فرمــان
 14نیســتند .بــرای مﺜــال اســنادی همچــون
ِ

بازیگــر (روی صحنــه) ایجــاد شــده باشــند وهمانگونــه

ســلطان احمــد جالیــر کــه پیشترراجــع بــه آن بحــث

فرســودگی ایجــاد شــده در
کــه بارهــا اشــاره شــده،
ِ

اغلــب گروههــای پیــر ِو
شــد ،نشــان میدهــد کــه
ِ

بعضــی از نقاشــیها نشــان میدهــد کــه بارهــا بــه

تص ـ ُّوف ،بــا جامعــهی ت ُّجــار و کشــاورزان گــره خــورده

شــکل نادرســت بــا نقاشــیها رفتــار شــده اســت.
ِ

بــود .پژوهشــگرانی همچــون یورگــن پــاول 28نیــز

در ایــن بیــن ،گاه ایــن بحــث وجــود دارد کــه

شــرح دادهانــد کــه چگونــه از جهـ ِ
ـت اقتصــادی ،رش ـ ِد

پیکرههــای نقاشــیهای ســیاه قلــم ،شــباهتهایی

ـی بــا دهقانــان،
نظامهــای تصـ ﱡوف در ایــران در هماهنگـ ِ

بــا عروســکهای تئات ـ ِر ســایه دارد .موضوعــی کــه بــه

الصفــا اینگونــه بیــان
بــوده اســت .همچنیــن در صفوه َّ

ســختی میتــوان از آن دفــاع کــرد .چراکــه نقاشــیها

ـرن  14اغلــب درگیـ ِر
شــده اســت کــه صوفیهــا در قـ ِ

بــا عروســکهایی از َدمیــاط (در مصــر) مقایســه

پروژههــای ســاخت و ســاز و تجــارت بــوده انــد.

شــدهاند .عروســکهایی کــه توســطِ پــل کالــه

بــهار 1400

بررسی زمینه ها
ِ
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گــردآوری و بــه همــگان شناســانده شــد و پژوهشهــای
دوران جدیــد در بــابِ ابــزا ِر صحنــه در تئات ـ ِر ســایه را

حــال پرســش اینجاســت کــه نقاشــیهای ســیاه

ِ
شــباهت قابــل
شــکل داد و اینکــه پیکرههــا هیــچ

قلــم بــه چــه منظــوری کشــیده شــدهاند؟ بــهکار

نمایــش
توجهــی نیــز بــا عروســکهای باقیمانــده از
ِ

قالــب طومــاری در برخــی از نقاشــیها ،لزومــاً
بــردن
ِ
ِ

« لُعبــت بــازی» در ایــران ندارنــد.

بــه معنــایِ کاربــر ِد آنهــا در ن ّقالــی کــردن یــا اجــرای

دالیــل کافــی بــر ارتبــاطِ
برایــن اســاس ،حــال کــه
ِ

نمایــش نیســت .بلکــه میتوانــد تنهــا یــک تجربــهی

نقاشــیها بــا متونــی مشــخص وجــود نــدارد ،بایــد

ـب اثــر از ســوی هنرمنــد
ـی جدیــد دررابطــه بــا قالـ ِ
ف ّنـ ِ

نقاشــیها را بــا ســاختارها وزمینههــای هجوآمیــ ِز

بــوده باشــد .بــا ایــن حــال ایــن احتمــال وجــود دارد

متــون نمایشــی اجــرا شــده و از ایــن
تئاتــ ِر ســایه،
ِ

عنــوان متونــی نمایشــی
کــه نقاشــیها دراصــل بــه
ِ

دســت نوشــتهها مقایســه کــرد .بــرای مﺜــال،

اجــرا میشــدهاند و بعدهــا ،مشــاب ِه آنچــه کــه در

پیشطرحهــای موجــود در کتــابِ «نزهــه النفــوس

ـب یــک مر َّقــع در نظــر
آلبومهــا دیــده میشــود ،در قالـ ِ

و مضحــک العبــوس» از ابنســودون ،کــه احتمــاالً

ـل ابعــا ِد بـ ِ
ـزرگ
گرفتــه شــدهاند .بــا ایــن همــه ،بــه دلیـ ِ

بــه اجــرا هــم درآمدهانــد ،در زمینــهای یکســان امــا

نقاشــیها ،ماهیـ ِ
ـت نمایشگونــه و منحصربــه فــر ِد هــر

ِ
ـخصیت متفــاوت شــکل گرفتــه
بــا ارائــهی چندیــن شـ

تصویــر و عواملــی همچــون تأکیــداتِ طالیــی رنــگ که

ـمت راسـ ِ
اســت .در یکــی ازطرحهــا ،در سـ ِ
ـت تصویــر،

میشــود درحالیکــه در مصــرفِ حشــیش زیــادهروی

متــون نمایشــی
میدهــد .اگــر نقاشــیها درارتبــاط بــا
ِ

دوبخشــی دیگــری ،بــه یــک
طــرح
کــرده اســت .در
ِ
ِ

ایجــاد شــده باشــند ،پــس بایــد ارتبــاطِ مشــخصتری را

مراســم عروســی اشــاره شــده اســت .مراســمی کــه
ِ

ـون نمایشــی
ـن درونمایــه وموضوعــاتِ نقاشــیها بــا متـ ِ
بیـ ِ

بــه عــروس و دامــاد مــواد مســکر داده شــده اســت و

(در قیــاس بــا عروســکهای بهجــا مانــده از تئات ـ ِر ســایه)

ـاس
ـیدن لبـ ِ
بــراد ِر جوانتـ ِر عــروس کــه خواســتا ِر پوشـ ِ

بتــوان یافــت.

عــروس اســت ،توســطِ مهمانهــا مــورد ضــرب و شــتم

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

اشــی
فح
ِ
قــرار میگیــرد و ســومی تصویــری اســت از ّ

ـال ســخنرانی و
کــه بــه نظــر میرســد یــک دیــو درحـ ِ

بیــن فــردی گوژپشــت و گروهــی از ُظرفــاء (افــراد
ِ

ن ُطــق کــردن بــرای ناظریــن اســت ،ایــن عقیــده را کــه

خردمنــد).

نقاشــیها بــرای ایجــا ِد تاثیــری ســاتیریک برمعیارهــای

قابــل
بیــن ایــن طرحهــا بــه وضــوح
هرچنــد تشــاب ِه
ِ
ِ

ـی آن رو ِز جامعــه تولیــد شــده ،تقویــت میکنــد.
اخالقـ ِ

تشــخیص نیســت ،امــا آنچــه کــه بــه طــو ِر مشــترک

ـش هجــو در
مســتنداتِ محــدودی در رابطــه بــا نمایـ ِ

در ایــن تصاویــر وجــود دارد ،تأکیــدی اســت کــه بــر

زمانــی
ایــران و ســرزمینهای اطــرافِ آن ،در دورهی
ِ

اعمــال هجوآمیــ ِز گروههــای کوچکــی از آدمهــا
ِ

مــورد بحــث ،وجــود دارد .امــا میتــوان اســتدالل کــرد

گذاشــته میشــود .افــرادی کــه بخشــی از رویدادهایــی

کــه ایــن نــوع از نمایشهــا در ایــن مناطــق بــه اجــرا

بزرگترهســتند .مشــاب ِه ایــن طرحهــا کــه دربردارنــدهی

درمیآمــده اســت .ابــن دانیــال (وفــات )1310 /710

رویدادهایــی تکرارشــونده اســت و یــا هماننــ ِد

ـل موصــول بــود .تئات ـ ِر ســایهی او بــا نــا ِم «عجیــب
اهـ ِ

تعامــالتِ
مشــتریان او،
بیــن تعبیرکننــدهی خــواب و
ِ
ِ

عنــوان نمایشــی هجــو از
و غریــب» را میتــوان بــه
ِ

نقشمایههــای بســیاری وجــود دارد کــه از نقاشــی بــه

ـی کوچــه و بــازار توصیــف کــرد .او در  19ســالگی
زندگـ ِ

ـی دیگــر تکــرار میشــود .بــرای مﺜــال چنــد نقاشــی،
نقاشـ ِ

زادگاهــش را بــه َســمت قاهــره ،تــرک کــرد .عبیــد

مردانــی را در مســی ِر ســفر نشــان میدهــد ،افــرادی

زاکانــی از دلقکهایــی (مســخرگان) مینویســد کــه

ـال
همــراه بــا احشــام یــا پیکرههایــی جفــت جفــت در حـ ِ

مجالــس ســماع
ایــران مغــول ،بــه عروســیها و
در
ِ
ِ

گفتوگــو.

دعــوت میشــدند .اینکــه طنــ ِز موجــود در اجــرای

عامــل ایجــا ِد تأثیــری
شــموئل موریــه 30دیوهــا را کــه
ِ

آنهــا ،ناشــی از تقلیــ ِد تمســخرآمیِزی از تماشــاچیان

ـی آن دوران
ســاتیریک در متون هســتند ،با فرهنگ ِنمایشـ ِ

نمایشــی
متــن
حاصــل اجــرای یــک
بــود و یــا
ِ
ِ
ِ

مرتبــط دانســته اســت .بــرای مﺜــال دررســالهی «الغفران»

مشــخص ،همچنــان مبهــم مانــده اســت .بــا ایــن حــال

نوشــتهی ابوالعلــی معــری (وفــات  )1058 /449ابو َهدرش،

ـرن  15قاهــره ،بــه
واضــح اســت کــه «مســخره» در قـ ِ

ِ
شــخصیت اصلــی در رســاله گفتوگــو
جِ ّنــی کــه بــا

بازیگــری گفتــه میشــد کــه تماشــاچیها گــر ِد او

بخــــش

دیگــ ِر تصویــ ِر مــردی در کنــا ِر خانــوادهاش دیــده

حــوادثِ ناگــوا ِری کــه بــر روی زمیــن تجربــه کــرده ،شــرح
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ـتریان او و در سـ ِ
ـمت
یــک تعبیرکننــدهی خــواب و مشـ
ِ

تمامــی
میکنــد ،رفتارهــای غلــطِ آدمیــان را بــا ذکــ ِر
ِ

جمــع میشــدند و او شــروع بــه دکلمــه میکــرد.

عبــاد ( )995 / 385اثــری بــه همیــن شــکل ترتیــب

ِ
مبحــث مطــرح شــده توســطِ میرعلیشــیرنوایی

داد .همــان الگــو توســطِ صفــی الدیــن الحلــی (/750

«محبــوب

ِ
توصیــف صوفیهــای کالهبــردا ِر قــرن
 )1349بــرای

القلــوب» ،حضــو ِر آنهــا را دراواخــ ِر قــرن 15هــرات

 14بــهکار رفــت .الحلــی در قصیــدهاش بــه هجــ ِو

مطــرح میکنــد .همچنیــن تعــداد قابــل توجهــی از

ـیادان دورهگــردی میپــردازد ،کــه گاهــی مــردم را
شـ
ِ

اشــعا ِر طنــز وجــود دارد کــه احتمــاالً در محیطهایــی

بــه هواخواهــی از خــود و گاه بــه مصــرفِ حشــیش و

همچــون گردهماییهــای غیررســمی (مجالــس) اجــرا

شــراب ترغیــب میکردنــد .همچنیــن مدارکــی وجــود

میشــدهاند .بــرای مﺜــال ،ابواســحاق اطعمــه ،هــم

بیــن طبقــات ِبــاالی
دارد مبنــی بــر اینکــه مرزهــای
ِ

پیالــهی حاکــم شــیرا ِز تیموری ،یعنی اســکندر ســلطان

اجتمــاع و عمــو ِم مــردم ،بیشــتر از آنچــه کــه انتشــار

تعمــدا ً تقلیدهایــی خنــدهدار از
(وفــات ُّ ،)1415 / 618

مــیرود بــه هــم نزدیــک بــوده اســت .بــرای مﺜــال،

اشــعا ِر معــروفِ عصــر ِخــود بــهکار میبســت ،تــا بــه

پیرامــون حشــیش ،در اثــ ِر «خطــط»
در یادداشــتی
ِ

نوعــی ُفکاهــی دســت یابــد.

ـی الدیــن مقریــزی (وفــات )1441 /845
نوشــتهی تقـ ّ

ایــن نتیجهگیــری کــه نقاشــیهای ســیاه قلــم بــه ایــن

متنــی کوچــک امــا صریــح دربــارهی ســلطان احمــد

خاطــر کــه طبقــهی ُحکمــران را بازنمایــی نمیکنــد

جالیــر آمــده اســت:

پــس در محیطــی بــه دور از دربــار ایجــاد شــدهاند،

ســلطان بغــداد ،احمــد بــن اُویــس در
«وقتــی کــه
ِ

احتمــاالً اســتداللی ناصحیــح اســت .ســاتیر ،پــارودی

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

عنــوان مشــخصههای
و رفتارهــای خــالفِ اخــالق ،به
ِ

همراهــان او
همراهــان خــود بــه قاهــره رســید،
بــا
ِ
ِ

ـی فرهنـ ِ
ـگ دربــاری ،پیشــینهای طوالنــی داشــته
اصلـ ِ

در مال ِءعــام بــه مصــرفِ حشــیش پرداختنــد .پــس

بازنمایــی کوچــه و بــازار کــه توجــ ِه
اســت .ازجملــه
ِ

مــردم آنهــا را مجــازات کردنــد و رفتــا ِر آنهــا را

ســیاه قلــم بــه زندگــی و فضاهــای عمومــی را بــه خــود

ناپســند دانســتند و آنهــا را تقبیــح کردنــد .ســپس

جلــب کــرده بــود.

اندکــی بعــد از اینکــه او از قاهــره بــه بغــداد رفــت و

عبیدزاکانــی ،شــاعری کــه پیشــینهی او بــه دربــار

مجــددا ً بــرای بــا ِر دوم آنجــا را تــرک کــرد ،بــرای

زبــان فارســی ،بــه تمســخ ِر
میرســید ،در متنــی بــه
ِ

مدتــی در دمشــق مســتقر شــد ،مــرد ِم دمشــق بــه

طبقــهی متوســط و فقیــ ِر جامعــهی خــود پرداختــه

ـان او آموختنــد کــه در مال ِءعــام
همــان نحــو ازهمراهـ ِ

اســت .در متنــی عربــی بــا نــا ِم قصیــدهی « ساســانیه

حشــیش مصــرف کننــد» (التظاهــر بهــاء).

» ،بــه قلــم ِ اﻷحنــف العکبــری (قــرن  ،)10تقلیــدی

نظــراتِ مقریــزی در رابطــه بــا ســلطان احمــد جالیــر

ـی فقــرا ،بــا زبانــی زننــده ،صــورت
تمســخرآمیز از زندگـ ِ

تعامــل
حــدی از
کمــی گیجکننــده اســت؛ زیــرا او تــا ّ
ِ

گرفتــه اســت .ابودلــف الخزرجــی (قــرن  )10نیــز بــه

ـن درباریــان ســلطنتی و عمــو ِم مــردم ،هم در دمشــق
بیـ ِ

ـی دربــاری ،یعنــی صاحــب ابــن
پشــتوانهی یــک حامـ ِ

و هــم قاهــره ســخن میگویــد .پــس بــر ایــن اســاس،

دربــارهی داستانســرایان در کتــابِ

مطالعاتهنرهایزیبا

122
بــهار 1400

اینکــه نقاشــیهای ســیاه قلــم نمیتوانســته اســت

نتیجه گیری

را تصویــر نکــرده انــد) زیــ ِر ســوال مــیرود؛ زیــرا

ِ
ِ
بــاور بودنــد کــه تصاویــر ،بــا هــدفِ
فرهنــگ
ثبــت

بیــن درباریــان و مــردم اشــاره
تعامــل
وی هــم بــه
ِ
ِ

مذهبــی منطقــهای حاشــیه نشــین و
اجتماعــی و
ِ

میکنــد و هــم یــادآور میشــود کــه حاکمــان و

مــرزی ،ایجــاد شــدهاند .امــا ایــن مقالــه خــالفِ ایــن

درباریــان ،عمومـاً ،بــه امــو ِر جــدی و خــاص ( ُمهـ َّ
ـذب)

عقیــده را بیــان میکنــد؛ نخســت اینکــه نقاشــیها،

عالقهمنــد نبودهانــد.

بــه هجــ ِو گرایشــاتِ مرســوم در جامعــهی آن زمــان

درباریــان ســلطنتی و
بیــن
تعامــل
در رابطــه بــا
ِ
ِ
ِ

بیــان کاریکاتــوروا ِر
میپرداختهانــد .گرایشــاتی کــه
ِ

شهرنشــینان طبقــه ی فرومایــه ،اســنادی توســطِ
ِ

آنهــا ،در شــعر و نﺜــ ِر آن دوره نیــز ،بســیار مرســوم

الغیــاث البغــدادیِ تاریــخ دان ،تهیــه شــده اســت.

بــود و گاه توســطِ مقامــاتِ قانونــی وسیاســی ســعی

ســاحل رود
شــدن مکانــی ،بــر فــرا ِز
او ســاخته
ِ
ِ

کنتــرل آنهــا میشــد .تمرکــ ِز نقاشــیها بــر
در
ِ

مختــص قلنــدران (قلندرخانــه)
دجلــه در بغــداد،
ِّ

ـی کوچــه و بــازار بــه هیــچ وجــه نبایــد باعــث
زندگـ ِ

توســط ســلطان احمــد جالیــر را شــرح می دهــد

عالیــق
شــود کــه نقاشــیها را بــه دور از حــوزهی
ِ

واینکــه (در ســال  )1410 /813ایــن عمــارت

ـان دربــاریِ آنهــا بدانیــم .زیــرا اســنا ِد بــه جــا
حامیـ ِ

عروســی غالمــی بــه
عنــوان
بــه
محــل برگــزاریِ
ِ
ِ
ِ

ـن درباریــان و
مانــده ازآن دوره ،هــم بــر تعامــالتِ بیـ ِ

نــا ِم بخشــایش درنظــر گرفتــه می شــود (غــال ِم

زندگــی
عمــو ِم مــردم و هــم بــر تقلیــ ِد پارودیــک از
ِ

ســلطان محمــد).

کوچــه و بازارتأکیــد میکنــد ،یعنــی موضوعــی کــه

تاحــد ی تعامــالتِ
پــس از آنجایــی کــه می تــوان
ّ

ـون نمایشــی در فرهنـ ِ
ـگ
مشــخصهی نمایشهــا و متـ ِ

اجتماعــی بیــن درباریــان و گروه هــای تصــ ُّو ف را
ِ

وســطی عــرب بــود .ممکــن اســت گمــان
قــرون
ِ

اســتنباط کــرد و بــه ایــن خاطــر کــه مرز هــای

شــود کــه بعضــی سلســلهها ،همچــون جالیریــان،

ـگ عامیانــه ی مــردم و فرهنـ ِ
ـن فرهنـ ِ
ـگ دربــاری
بیـ ِ

کــه از تولیــداتِ فرهنگــی ،چــه بــه زبــان عربــی و

احتمــا الً در دوره هایــی خــاص کم رنــگ بــوده

چــه فارســی ،حمایــت میکردنــد ،شــاید بیشــتر از

اســت ،نقاشــی ها می تواننــد بیشــتر از آنکــه

ســایرین بــه چنیــن آثــا ِر هنــری عالقــه داشــتند ،امــا

ـال عوامانــه
واکنشــی ســرزنش آمیز نســبت بــه اعمـ ِ

بــدون پژوهشهــای دقیقتــر دربــابِ فرهنگهــای
ِ

عنــوان طنــزی کنایــه آمیــز درنظــر
باشــند ،بــه
ِ

عــراق
حاکــم بــر محیطهــای چنــد زبانــه ،همچــون
ِ

گرفتــه شــوند .طنــزی از تمایالتــی مشــترک کــه از

جالیــری ،چنیــن نتیجهگیــری خطــ ِر دورشــدن از

طریــق آن درباریــان و مــردم عــادی می توانســتند
ِ

مســالهی اصلــی را ایجــاد میکنــد.

بــه هــم نزدیک تــر شــوند.

نقاشــیهای ســیاه قلــم بیشــتر از آنکــه صرفـاً مرتبــط

بخــــش

(تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه آنهــا موضوعــاتِ دربــاری

ـان اســالم نســبت دادنــد ،بــر ایــن
بــه جغرافیــای جهـ ِ
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مخاطــب دربــاری کشــیده شــده باشــد
بــرای یــک
ِ

پژوهشــگران ،زمانیکــه نقاشــیهای ســیاه قلــم را
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اســت کــه در ایــن مجموعههــا و تاریخچــهی تولی ـ ِد

مخاطبیــن ســرگرمکننده محســوب میشــد ،ایجــاد

و انتشــا ِر گســترده و نســخهبرداریهای چندبــاره

ِ
ـی
ـاس مـ
کــرد .بنابرایــن ،بــر اسـ ِ
ـدارک مســتند و ادبـ ِ

از آنهــا ،میتوانــد مســی ِر گــردآوری ،انتشــار و

موجــود ،نظـ ِر بعضــی از مورخــان حــوزهی هنــر مبنــی

تسـ ُلّطِ یــک نظــا ِم هنــریِ مشــخص را در یــک دورهی

اصلــی نقاشــیها متعلّــق بــه
بــر اینکــه مجموعــهی
ِ

زمانــی خــاص ،مشــخص کنــد .درنتیجــه ،زمانــی کــه

ـرن  14و مابقــی ِآثــار (کــه ادامــهی همــان شــیوه
قـ ِ

ـی ناشــی ازحملــهی
بیثباتیهــای سیاســی و اجتماعـ ِ

ـن قــرن  15اســت) منطبــق
ـدان ترکمـ ِ
توســط هنرمنـ ِ

ِ
محبوبیــت گروههــای دراویــش
مغولهــا ،شــهرت و

قــرن  15اســت ،میتــوان تاییــد
بــا ویژگیهــای
ِ

و شــیوخ آنهــا را افزایــش داده بــوده ،ســاتیر ،دردو

کــرد .مــن بــر ایــن بــاور هســتم کــه تمرک ـ ِز بیشــتر

ـان اصلــی آن و صوفــی
شــاخهی تصـ ُّوف ( یعنــی جریـ ِ

بــر ایــن پرســش کــه در فرهنـ ِ
ـرون
ـگ ایــن دوره ( قـ ِ

متمــرد) ،اهمیــت خاصــی بــه خــود گرفــت.
هــای
ُّ

وســطی) ،چــه چیــزی از نظ ِرمخاطــب ســرگرمکننده

ارتباطــاتِ نزدیــک و روبــه رشــ ِد بیــن دولتهــا و

بــوده و بــه چــه علّــت ،بــه گرهگشــاییهای بیشــتری

ـی
تشــکیالتِ تص ـ ُّوف در قــرن  ،10نــه تنهــا بــه معنـ ِ

دربــابِ موضوعــاتِ نقاشــیها و محیــطِ
خلــق آنهــا
ِ

ارائــهی آثــاری غی ِرفکاهــی و جــدی بــه مخاطبــان

کمــک خواهدکــرد.
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بــا یــک هنرمنــ ِد خــاص باشــد ،شــیوهای مشــترک

نبــود ،بلکــه تحوالتــی نیــز در آنچــه کــه از دیــ ِد

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.
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Figure 4. TSM H.2153 f.135a.
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Figure 5. TSM H.2160 f.10a.
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Figure 6. “A Gathering of Bhang Users”.
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Figure 7. Metropolitan Museum 68.175.
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Figure 8. “Demons feasting.” Kotah.

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