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چکید ه

یکی از نگاره های منسوب به سياه قلم د و کاهن چينی را با کيفيتی کاریکاتوری به تصویرکشيد ه است. نمونه های 

چينی مشابه از تصویر این کاهنان د ر عصر سفر غياث الد ین به چين، د ر پایتخت وجود  د اشته است. جمع بند ی های 

یعقوب آژند  د ر خصوص یگانگی هویت این د و نقاش ایرانی و شباهت واضح نگاره مذکور و نقاشی های چينی 

موجود  د ر پایتخت این فرض را پيش می نهد ، که این نگاره د ر بازد ید  غياث الد ین از کارگاه یا گنجينه د ربار 

مينگ از روی آثار نقاشان چينی نظير یان هویی و شنگشی به تصویر کشيد ه شد ه است. از این رو پژوهش حاضر 

به روش تاریخی با بررسی د اد ه های مرتبط با نگاره مذکور سياه قلم و نمونه های چينی و تطبيق آنها به لحاظ 

ساختار، موضوع، زمان و مکان اجرای آنها به این سواالت پاسخ می د هد  که اساساً موضوع نگاره مزبور چيست؟ 

الگوی نگارگر د ر تصویرگری این اثر چه بود ه است؟ این نگاره د ر کد ام منطقه از چين و د ر چه مقطعی بازنمایی 

شد ه است؟ پاسخ به این سواالت هد ف پژوهش را که تأکيد  بر یگانگی هویت محمد سياهقلم و غياث الد ین نقاش 

است، تأمين می کند . نتایج بررسی نشان می د هد  که این نگاره یک نسخه کپی و یا یک اثر با ترکيب بند ی جد ید  

از نگارگر ایرانی با الهام از آثار مشابه چينی د ر د ربار سلسله مينگ می باشد .
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ایران و چين د ر حوزه هنرهای بصری و تجسمی تأثيرات بسياری از 
یکد یگر پذیرفته اند . یکی از مقاطع مهم این تأثيرگذاری، نيمه نخست 
قرن نهم هجری/پانزد هم ميالد ی بود  که هنرمند  به نام، غياث الد ین 
محمد  نقاش، به همراه هيئت سفرای ایرانی به د ربار چين اعزام شد . 
یعقوب آژند  د ر کتاب مکتب هرات به تفصيل به ارائه و تحليل فرضيه 
پرد اخته  سياهقلم  محمد   و  نقاش  محمد   غياث الد ین  هویت  یگانگی 
موضوع،  گسترد گی  د ليل  به  اما  بود   مفصل  اگرچه  او  بررسی  است. 
نيازمند   همچنان  سياه قلم  به  منسوب  آثار  یکایک  تطبيقی  بررسی 
مطالعات بيشتری است تا بتوان این فرض را به اثبات قطعی رساند ، 
چنانکه به تصریح خود  ایشان، برغم اطمينان نظر، این فرض تنها تا 
آثار  از  این پژوهش یکی  این رو د ر  از  اثبات پيش رفته است.  »مرز« 
غياث الد ین نقاش که تصویر د و شخصيت از مکتب تائوئيزم مربوط به 
قرن د هم-یازد هم چين؛ یعنی ليو هایچان و لی تيه گوآی۱ است - و از 
این پس بواسطه نام آن د و کاهن، آن را نگاره »جاود انه ها ليوهایچان 
و لی تيه گوآی« می ناميم- مورد  بررسی قرار خواهد  گرفت. د ر این 
به عنوان شخصيت  نقاش  غياث الد ین  که  است  این  بر  فرض  پژوهش 
عالی رتبه ایرانی، با د سترسی به منابع هنری موجود  د ر گنجينه های 
د ربار حکومت مرکزی و یا حضور د ر کارگاه نقاشی د ربار، به مشاهد ه 
آثار هنری این گنجينه ها پرد اخته و از روی آنها مثنی برد اری کرد ه 
است و یکی از نگاره های منسوب به سياه قلم که د و کاهن چينی را 
غياث الد ین  شد ه  برد اری  مثنی  آثار  از  یکی  واقع  د ر  می د هد ،  نشان 
یوان  سلسله  هنرمند ان  مانند   گذشتگان  آثار  به  احتماال  او  است. 
هنرمند ان  با  و  د اشته  د سترسی  سلطنتی  موزه  د ر  هویی،  یان  نظير 
مطرح معاصرش مانند  شنگ شی نيز د ید ار کرد ه است. بر این اساس 
و  سياهقلم  محمد   یگانگی شخصيت  بر  تأکيد   پژوهش  این  از  هد ف 
غياث الد ین نقاش می باشد  که از طریق بررسی منشاء، زمان و مکان 
به محمد  سياهقلم و مطالعه تطبيقی  نگاره د و کاهن منسوب  توليد  
این نگاره و نقاشی های بجا ماند ه چينی د ر آن د وره صورت می گيرد . 
غالب هنرپژوهان محمد  سياهقلم را بواسطه مجموعه آثار غریبش که 
زن  پرسه  شخصيتی  بسان  است،  د اشته  مرکزی  آسيای  د ر  منشائی 
د ر حوالی آسيای مرکزی یاد  کرد ه اند  و این د رحاليست که بسياری 

د یگر از آثار منسوب به وی و بویژه طبق فرض ما، این نگاره ی او، یک 
کپی از اثری محفوظ د ر د ربار و متعلق به هنرمند ی د ر منطقه چين 
شرقی و یا خانباليغ2 می باشد  که بواسطه ارزش هنری آن به راحتی 
آژند   یعقوب  چنانکه  بنابراین  نمی گرفت.  قرار  عاد ی  افراد   اختيار  د ر 
نقاش  محمد   غياث الد ین  می بایست  اثر  این  نقاش  است،  معتقد   نيز 
باشد  که بتواند  به گنجينه های د ربار د سترسی د اشته باشد . از این رو 
اثر د و  نيز پاسخ د اد ه می شود : موضوع  این سواالت  به  این مقاله  د ر 
کاهن منسوب به محمد  سياهقلم چيست؟ الگوی سياه قلم د ر این اثر 
چه بود ه است؟ این نگاره د ر کد ام منطقه از چين و د ر چه مقطعی 
بازنمایی شد ه است؟ بنابراین این مقاله به د نبال مطالعه تطبيقی سه 
جانبه متن سفرنامه غياث الد ین نقاش، اثر مذکور و نقاشی های چينی 
مرتبط، از سه جنبه تاریخی، موضوعی و هنری خواهد  بود ، به نحوی 
که از لحاظ تاریخی مسير سفر و مکان بازآفرینی این اثر توسط هنرمند  
ایرانی، از لحاظ موضوعی، محتوا و موضوع اثر و نسبت آن با روایات 
چينی و موضوعات همانند  د ر آثار چينيان و از لحاظ هنری ساختار و 
صورت اثر مذکور و آثار نقاشان چينی مورد  بررسی قرار خواهد  گرفت. 
انجام شد ه است۳.  تاریخی  به روش  بنياد ی و  نوع  از  پژوهش حاضر 
د ر بررسی ساختار و مطابقت آثار روش »توصيفی تحليل محتوا4« بکار 
گرفته شد ه است. روش گرد آوری اطالعات این پژوهش کتابخانه ای و به 
شيوه »متن خوانی و فيش برد اری« برای مباحث نظری و »تصویرخوانی 
و استفاد ه از عکس« د ر بررسی و تطبيق آثار بود ه است5.  د اد ه های 
گرد آوری شد ه به روش »مقایسه ای6« مورد  تجزیه وتحليل قرار گرفته 
است. جامعه آماری مورد  بررسی مجموعه آثار نقاشی چينی با موضوع 
مذکور  نگاره  و  گوآی  تيه  لی  و  ليوهایچان  تائوئيستی  شخصيت  د و 
متعلق به سياه قلم بود ه است. نقاشان زیاد ی د ر چين به این موضوع 
پرد اخته اند . اما از ميان آثار چينی تنها سه اثر با توجه به مقطع زمانی 
و براساس تشابه محتوایی و صوری با نگاره سياه قلم انتخاب شد ه اند . 
د وتا از این سه اثر متعلق به یان هویی و د یگری متعلق به شنگ شی 
با موضوع جاود انه لی تيه گوآی  است. یان هویی نقاشی د یگری نيز 
مورد   نگاره سياه قلم،  با  اثر  کيفيت  د ر  تشابه  عد م  د ليل  به  که  د ارد  

بررسی قرار نگرفته است. 

اد بیات پیشینه
آثار منسوب به استاد  سياه قلم صورت  پژوهش های فراوانی پيرامون 
گرفته که بعضی از آنها بيش از آنکه پرد ه از چهره مبهم او برد ارند ، 
بر ابهامات افزود ه اند . با این حال جمع بند ی های یعقوب آژند  د ر کتاب 
»مکتب هرات« از مجموعه نظرات پژوهند گان پيشين، و استد الل های 
ایشان د ر خصوص هویت محمد  سياهقلم تا حد  زیاد ی نقاب از چهره 
متن  براساس  آژند   است.  براند اخته  ایران  هنر  تاریخ  شخصيت  این 
سفرنامه غياث الد ین، د ر مقایسه های خود  بطور مورد ی به آثار سياه قلم 
اشاره کرد ه است، با این حال اشارات او به هر یک از آثار گذراست و 
بررسی های او نيز مانند  پيشينيان به عنوان یک بررسی جامع کلی د ر 

خصوص هویت سياه قلم به شمار می آید  و همچنان مطالعات مورد ی 
د قيق تری د رباره منشأ یک به یک آثار سياه قلم، بویژه د ر جهت اثبات 
هویت او نایاب است. غالب بررسی های مورد ی، به یک موضوع خاص 
مطالعات  این  جمله  از  می پرد ازند .  سياه قلم  آثار  از  مجموعه ای  د ر 
می توان به مقاله ای با عنوان »طنز د ر نقاشی های محمد  سياهقلم7« 
اشاره  ایران۹«  وایت8« چاپ شد ه د ر مجله »مطالعات  توسط »جيمز 
کرد  که به منظور ریشه یابی اید ه های طنزگرایانه سياه قلم د ر آثارش، 
مطالعه ای تطبيقی پيرامون بازنمود  رفتارهای هنجارشکنانه د ر بستر 
از  بعضی  اسالمی ميان  اجتماعی آن روزگار سرزمين های  و  فرهنگی 
از  بعد   د وره های  به  نيز  د یگران  آثار  که  می پرد ازد   د یگران  و  او  آثار 
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سياه قلم مربوط می شوند . 
محمد   نقاشی های  د ر  گروتسک  بد ن  »نمود   مقاله  همچنين 
»افتخاری  توسط  که  باختين«،  ميخائيل  اند یشه  مبنای  بر  سياهقلم 
یکتا و نصری« د ر مجله »هنرهای زیبا« به چاپ رسيد ه است صریحاً 
عنوان می کند  که فارغ از مقوله هویت و منشأ آثار سياه قلم بر عجایب 
نگاری های او تمرکز د ارد . با فرض ارائه شد ه مبنی بر یگانگی هویت 
سياه قلم و غياث الد ین و مبنا قرارگرفتن وقایع ميد انی مورد  مشاهد ه 
توسط غياث الد ین د ر بازنمایی آثار منسوب به سياه قلم، اعتبار برخی 
از  بغير  تاکنون  البته  می یابد .  کاهش  نيز  بررسی ها  قبيل  این  نتایج 
تطابق های د اد ه شد ه توسط آژند ، هيچ پژوهشی نيز یافت نشد ه که 
مستند ات  و  کند   ارائه  مستند اتی  مورد ی  صورت  به  رویکرد   این  با 
آژند  د ر خصوص بررسی منشأ آثار سياه قلم مبتنی بر متون سفرنامه 
غياث الد ین د ر د و کتاب »زبد ه التواریخ« حافظ ابرو و »مطلع سعد ین 
و مجمع بحرین« سمرقند ی بود ه است. ضمن آنکه هيچ پژوهشی که 
مشخصاً به نگاره مورد  نظر د ر این پژوهش اشاره کند  نيز یافت نشد ه 
است. از این رو شاید  بتوان این پژوهش را نخستين مورد ی د انست که 
با استفاد ه از مقایسه تصویری، موضوعی و تاریخی یکی از نگاره های 
سياه قلم و مجموعه آثار مرتبط چينی، و با د ر نظر گرفتن شرایط زمانی 
به جستجوی  اثر  بر فرض تحقيق و تشریح موضوع  و مکانی منطبق 
آثار  آثار منسوب به محمد  سياهقلم د ر ميان  از  منشأ احتمالی یکی 

چينيان و رهيافتی به حل مسأله هویت او می پرد ازد .

موضوع اثر: جاود انه ها لیوهایچان و لی تیه گوآی

د ر این نقاشی د و شخصيت مربوط به جاود انه های۱0 آئين تائوئيزم 
ایمورتال ها  یا  جاود انه ها  است)تصویر۱(.  شد ه  کشيد ه  تصویر  به 
انسان های مقد س د ر آیين تائوئيزم هستند  که د ر طول حيات خود  به 
قد رت های فوق العاد ه ای د ر زمينه های مختلف د ست یافته اند . آنها از 
Eber-(طریق تهذیب نفس و خد مت به مرد م به جاود انگی می رسند 

hard, 1998, 149(. یکی از این د و کاهن، لی تيه گوآی به معنی»لی 
جاود انه های  اصلی  اعضای  از  د ارد که  نام  آهنی«  زیربغلی  عصای  با 
آموزه های  او  نظر  زیر  و  بود   الئوتسه  شاگرد   او  است.  هشت گانه۱۱ 
برایش  الئوتسه  که  آزمون هایی  موفقيت  با  لی  فراگرفت.  را  تائوئيزم 
به  توانست  او  د ر نتيجه  و  گذاشت  سر  پشت  را  بود   گرفته  د ر نظر 
سالمتی د ائم د ست یابد . او د یگر هيچگاه گرسنه نمی شد  و می توانست 
با سرعتی شگفت آور د ر آسمان پرواز کند)Ho, 1990, 68-88(. د ر 
زند گی  یوان)۱۳68-۱27۹(  سلسله  د وره  د ر  لی  که  آمد ه  افسانه ها 
می کرد  و نام اصلی او لی یوان بود . اما د ر فرهنگ عامه مرد م، بيشتر 
ميالد ی  ششم  قرن  د ر  که  می شود   معرفی  الئوتسه  شاگرد   به عنوان 
زند گی می کرد ه است)Wilkinson, 1993, 48(. افسانه می گوید  که 
او د ر اصل بسيار بلند قد  و خوش تيپ بود ه است. اما یکبار که روح او 
مراقب  تا  از شاگرد ش خواست  بود   رفته  الئوتسه  روح  با  د ید ار  برای 
بد نش باشد  و چنانچه تا هفت روز بازنگشت بد اند  که او مرد ه و بد نش 
را بسوزاند . شاگرد  لی د ر روز ششم خبر بيماری سخت ماد ربزرگش 
را شنيد  و بسيار بی تاب شد . او تا ظهر روز هفتم نيز صبر کرد . بعد  
از ظهر آن روز با خود  گمان کرد  که لی تيه د یگر مرد ه است. بنابراین 

بد نش را سوزاند  و برای مد اوا و رعایت اد ب سراغ ماد ربزرگش رفت. 
او سرگرد ان  روح  نيافت.  را  بد نش  و  برگشت  لی  که  نگذشت  چيزی 
شد  د ر این هنگام جسد  نيمه جان یک شخص گرسنه را د ید  که بر 
روی چوبی د ر جنگل شناور بود . با خود  اند یشيد  که این همان چيزی 
است که می خواست. از د ریچه روحش وارد  بد ن شخص شد . اما وقتی 
خواست برخيزد  نتوانست. او از قرص های حيات بخشی که الئوتسه به 
او د اد  استفاد ه کرد . ناگاه از د رون کد وی تنبلش نوری طالیی تابيد ن 
گرفت و از د رون آن بازتاب چهره اش را د ید  که د یگر سياه و خشن 
شد ه بود ، با چشمانی د رشت و ترسناک و پای راست لنگ، از این رو او 
 )Bo, 2013, 280; د یگر از یک عصای آهنی زیربغلی استفاد ه می کرد

.)Ma, 1996, 137-8; Giles, 1939, 505
از لی تيه گوآی به عنوان فرد ی پرخاشگر و تند خو یاد  شد ه است، 
و  بيماران  نيازمند ان،  برای  خيرخواه  شخصيتی  او  حال  عين  د ر  اما 
به  د رمانگرش  جاد ویی  کد وی  با  که  می رود   شمار  به  ستمد ید گان 
با  زشت  پيرمرد ی  صورت  به  غالبا  او  می پرد اخت.  آنها  آالم  د رمان 
بند   یک  با  شد ه  بسته  ژوليد ه  موهای  و  ریش د ار  و  کثيف  ای  چهره 
طالیی رنگ تصویر می شود . او به کمک یک عصای آهنی زیربغلی راه 
می رود  و اغلب یک کد وتنبل بر روی شانه یا د ر د ستش د ارد . او از 

.)Ma, 1996, 140(محبوب ترین جاود انه های چينی است
د ریا«  غوک  معنی»استاد   به  زی  هایچان  یا  ليوهای  یا  هایچان  ليو 
ليو  او  اصلی  نام  است.  تائوئيزم  معروف  جاود انه های  از  د یگر  یکی 
پاد شاهی و نخست وزیر د ربار ین  پنج  سائو و محقق رسمی سلسله 
بود   شمالی«  اجد اد   »پنج  اعضای  از  یکی  و   )Giles, 1939, 505)
ليو مطمئن  زند گی  (Ma, 1996, 189-140(. محققان د رباره زمان 

تصویر 1- لیو هایچان و لی تیه گوآی جاودانه. مأخذ:)آژند، 1387، 347(
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د ر   ،)Giles, 1939, 505)د هم قرن  د ر  او  که  گفته اند   و  نيستند  
 )Pas and Leung, 1998, 211))۹60-۹07(د وره سالسل پنج گانه
 )Boltz, 1987, 64(۱0۳۱ می زیسته است. د ر بعضی متون او را متولد
به جاود انگی برسد   تا  را ترک کرد   تائو  او مد رسه رسمی  د انسته اند . 
مد رسه  صاحب  او  شد .  د ریایی  غوک  جاود انه  به  تبد یل  سرانجام  و 
»چوآن جن۱2«، و استاد  تکنيک های »کيمياگری د اخلِی« »نيد ان۱۳« 
جاود انه؛  هشت  از  نفر  د و  ليو های  اساتيد    .)Bo, 2013, 280)است
ژونگ لی چوان و لو د ونگبين بود ند (Ma, 1996, 193(. د ر آثار هنری 
چينی و ژاپنی بارها ليو را با یک رشته از سکه های مربعی سوراخ شد ه 
و به رشته کشيد ه شد ه و یک»چان چو« که غوک افسانه ای سه پا یا 
»غوکی بر روی ماه« است،  نشان می د هند . تائوئيست ها او را تجسم 
وجود   ليوهای  د رباره  زیاد ی  تاریخی  می د انند . د اد ه های  ثروت  الهه 
ند ارد . حتی د ر گزارشات مرتبط با او که توسط ژانگ بود ان۱4 نوشته 
شد ه نام او به ند رت آمد ه است. از معد ود  موارد ی که به نام ليوهای 
اشاره شد ه مطلبی است که ليو د ر آن فرمول تهيه جيد ان۱5 یا همان 
برای  از منطقه شو د ر سال ۱06۹  را طی د ید ارش  قرص جاود انگی 
ژانگ بيان کرد ه است)Boltz, 1987, 173,316( به نظر می رسد  که 
زند گی  هبی  استان  د ر  شنگ  شيانگ  منطقه  از  یانگ  ناحيه  د ر  او 
می کرد  و از این رو او را گوانگ یانگ ليوژن رن به معنی انسانی کامل 
از منطقه گوانگ یانگ هم ناميد ه اند . ليو یکی از بوميان کوهستان یان؛ 
رشته کوه اصلی استان هبی شمالی، نزد یک پکن امروز بود ه   است. د ر 
د وره آشفته سالسل پنجگانه ۹07-۹57 ليو که استاد  فلسفه هوانگ 
  Pas and(الئو بود  امتحان سلطنتی را با د رجه جين شی۱6 قبول شد
Leungg, 1998,  21(. پس از مد ت کوتاهی خد مت به عنوان وزیر به 
سال  د ر  یان)۹۱4-۹۱۱(،  استان  خود خواند ه  امپراطور  ليوسوگوانگ، 
یا  ليائو  سلسله  بنيان گذار  آبائوجی۱7،  وزیر  نخست  به عنوان   ،۹۱6
امپراطوری خيتان)۱۱25-۹07( منصوب شد . د استان معروفی د رباره 
ليو  ليوهایچان وجود  د ارد . یک روز، زمانی که  تائوئيستی شد ن  نحوه 
د ر اوج شکوهش بود ، یک راهب تائوئيست را د ید  که خود  را ژنگيانزی 
یعنی استاد  واقعی یانگ۱8 معرفی کرد  که د ر واقع او جاود انه ژونگ لی 
چوان بود . او از ليو خواست تا د ه تخم مرغ و د ه سکه طال که سوراخی 
د ر وسط آنها بود  را بگيرد  و سپس یک سکه را د ر زیر یک تخم مرغ 
قرار د اد ه و نه سکه و نه تخم مرغ د یگر به همان ترتيب بر روی آن؛ 
چقد ر  زد :  فریاد   ليو  بگيرند .  قرار  هم  روی  بر  د ه تا  هر  که  نحوی  به 
خطرناک است و او به لبخند  پاسخ د اد : موقعيت نخست وزیر از آن 
 Pas and Leung, 1998, 211; Ma, 1996,(بسيار خطرناک تر است
Giles, 1939, 505 ;189(! ليو ناگهان بيد ار شد ، مقام خود  را رها 
کرد ، ثروت خود  را از د ست د اد ، خانه را ترک کرد ، و سرگرد ان کوه و 
بيابان شد . او نام خود  را به ليو شوآن یينگ تغيير د اد  و تائوئيست ها 
او را های چان، »غوک د ریا« ناميد ه اند . ليو د یگر تنها زند گی می کرد  و 
به تهذیب نفس پرد اخت د ر حاليکه د ر شنشی ميان کوه هووا، مکانی 
معروف برای راهبان تائوئيست و بود یست و کوهستان ژونگانگ د ائم د ر 
 Welch,(سفر بود  تا زمانيکه به مقام شيانی یا جاود انگی د ست یافت

.)1965, 147

نشان  بر روی شانه اش  نشسته   غالباً  با یک غوک  ليوهای همواره 
د اد ه می شود . د ر اسطوره شناسی چينی و نظریه یين و یانگ، غوک 
سه پا نماد  ماه و الک پشت سه پا نماد  خورشيد  است. طبق یک سنت 
د یرین، وزغ سه پا، شکل تغييریافته الهه ماه چانگئه است که اکسير 
زند گی را از شوهرش هویی کماند ار د زد ید  و به ماه فرار کرد ، جایی که 

.)Eberhard, 1998, 292) او به یک وزغ تغيير شکل د اد

لیوهایچان و لی تیه گوآی د ر نقاشی د و نقاش چینی، یان  هویی 
و شنگ شی

از گذشته های د ور نقاشی د ر چين از جایگاه باالیی برخورد ار بود ه 
آلبوم ها د ر  و  نقاشان د ر غالب تک نگاره ها  آثار  از  و حفظ و حراست 
ميراثی  به عنوان  د رباریان  و  د ربار  به ویژه  و  ثروتمند ان  و  بزرگان  نزد  
نيز بسيار گسترد ه و فراگير  نقاشی ها  گرانبها اهميت د اشت. موضوع 
گسترد ه  ولی  مشخص  مضامين  د ر  نقاشی ها  این  که  نحوی  به  بود ، 
قابل  غيره  و  حشرات  و  حيوانات  و  اسب  مرغ،  و  گل  طبيعت،  مانند  
تقسيم بند ی است. تصویرگری شخصيت های مذهبی نيز به عنوان یکی 
سلسله های  د وره  د ر  بویژه  هنرمند ان  توجه  مورد   موضوعات  این  از 
می پرد اخته اند   آن  به  تخصصی  بصورت  بعضی  و  بود ه  مينگ  و  یوان 
(Zhou, 2009, 394; Shi, 2015, 364( این آثار د ر قالب سياه قلم، 
طراحی های رنگی و یا نقاشی د ر طومارهای افقی و عمود ی بر روی 
کاغذ و ابریشم  و یا د ر تزئينات د رب، ستون و د یوار معابد  و یا بر روی 

   .)Linglong, 2016, 159(:تصویر 2- لی تیه گوآی جاودانه. مأخذ
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بعضی از صنایع د ستی مانند  باد بزن ها قابل مشاهد ه اند . نقاشان زیاد ی 
احتماال  و  پرد اخته اند   جاود انه ها  موضوع  به  یاد شد ه  د وره های  د ر 
د وره  د ر  آنها  برجسته ترین  اما  است.  د ید ه  را  آنها  آثار  نيز  سياه قلم 
سلسله یوان، یان هویی و اوایل سلسله مينگ، شنگ شی نام د ارند  که 

اتفاقاً نقاشی سياه قلم به آثار این د و بسيار نزد یک است.
یان هویی19

آموزه های  به  بيشتر  آثارش  موضوع  که  است  نقاشی  هویی  یان 
 Jiang, 2006,(تائوئيزم و شخصيت های برجسته آن مربوط می شود
 Linglong, 2016,(او متولد  »جی اَن« از استان جيانگ شی .)221
ملقب  و  می زیسته  یوان  سلسله  اوایل  و  سونگ  سلسله  اواخر   )115
 Rong,  1981,  295;(بود پائيزی«  »ماه  معنی  به  یوئه20«  »چو  به 
او تحت تأثير ليانگ کای، نقاش د وره سونگ   .)Zhou, 2009, 394
او ریشه د ر  بود ه است(Rong, 1981, 295(. گرچه »سبک  جنوبی 
مکتب ماشيا2۱ از سلسله سونگ جنوبی د ارد ، و د ر آن د ارای مهارت 
بيان  از  اما شيوه کارش متفاوت   )Zhou, 2009, 394)»باالیی است
واقعگرایانه د وره ی سلسله سونگ بود22 . سبک او »فا جِين جينگ2۳« 
چينی  نقاشی  د ر  خاصی  ترکيب بند ی  از  خود   نوع  د ر  که  د ارد   نام 
بهره می برد . روش کار او ساد ه، قد رتمند انه با بيانی واضح و گویاست 
و  د ریاها  و  کوه ها  نمایش  د ر  همچنين  او   .)Rong, 1981, 295)
قلم   .)Bo, 2013, 280)د اشت توانا  د ستی  ميمون  مانند   حيواناتی 

لباس  و  اند ام  چهره،  نمایش  د ر  چينی  مذهبی نگاران  سایر  مانند   او 
شخصيت های د ینی و نيز تصویرگری ارواح و د یوها جسورانه، طغيانگر 
و اغراق آميز بود (Jiang, 2006, 221; Linglong, 2016, 115(. او با 
کشيد ن اثر معروفش، لی تيه گوآی، مورد  عالقه مرد م و احترام د ربار 
واقع شد  و به مرور بر نفوذ او افزود ه شد (Bo, 2013, 280(. اگرچه 
چين  به  غياث الد ین  سفر  از  پيش  قرن  د و  نزد یک  او  زند گی  د وره 
بنيانگذار  تائوئيستی  با مضامين  نقاشی هایی  د ر حوزه  اما  است،  بود ه 
بر  خانباليغ،  د ر  غياث الد ین  حضور  زمان  تا  حد اقل  که  بود ه  سبکی 
کار نقاشان بعد  از خود  مانند  شنگ شی تأثير بسياری گذاشته است. 
تا به امروز، این احتمال را بوجود  آورد ه که  او  بجاماند ن آثار متعد د  
غياث الد ین به مجموعه آثار وی و همچنين نقاشان پيرو او د سترسی 
یافته باشد . از یان هویی چند  نقاشی با موضوع الهه ها و جاود انه های 
تائوئيزم و بود یزم بجا ماند ه که د ر این ميان د و نقاشی جد اگانه از لی 
تيه گوآی و ليو هایچان بصورت طومار آویختنی به ابعاد  برابر)۱6۱,۳ 
و  قلمگيری  سبک  لحاظ  به  که  د ارند   وجود   نيز  سانتی متر(   x7۹,7
شخصيت پرد ازی به نگاره غياث الد ین بسيار نزد یک است. این د و اثر 
هم اکنون د ر موزه ملی توکيو نگهد اری می شوند )تصاویر2  و  ۳(. نحوه 
کار د و طومار نشان می د هد  با هم و برای یک موقعيت، مانند  د و لَت 
از یک اثر اجرا شد ه اند . نمایش د فرمه چهره و بد ن و ضخامت خطوط 

لباس ها، بر غرابت شخصيت این د و جاود انه تأکيد  د ارند24 .
شنگ شی25

اوایل سلسله مينگ است. »زمان تولد  و  شنگ شی نقاش چينی 
مرگ او د قيقا مشخص نيست. او متولد  پویانگ26 از استان هنان27 است. 
او نقاش د ربار امپراطور و ملقب به »فرماند ه گارد  امپراطوری28« بود  
و د رکشيد ن ببر مهارت د اشت«(Zhou, 2009, 276(. سبک نقاشی 
فيگور،  منظره،  نقاشی  د ر  د ارد . »شنگ شی  ویجی2۹ نام  شنگ شی، 
گل ها، د رختان و نمایش بد ن حيوانات، و تد اوم ميراث سنت نقاشی 
امپراطور  مرد می  کاخ  د ر  او  کارگاه  د اشت.  تبحر  بسيار  نيز  سونگ 

تصویر 3- لیوهایچان جاودانه. مأخذ:)سایت موزه ملی توکیو؛
https://www.kyohaku.go.jp/eng/syuzou/meihin/chuugoku/item10.html.(

 تصویر 4- قوس زندگانی چهار جاودانه.
.)Linglong, 2016, 159(:مأخذ
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شوآنگد ه ژونگ۳0 بود ه است. د و نقاشی د ستگيری گوانگ یو و شکار 
شوآنگ ژونگ او د ارای ابعاد  بسيار بزرگی است و ویژگی های نقاشی 
د یواری را د ارند . از د یگر نقاشی های شنگ شی۳۱ که د ر معابد  انجام 
شد ه است می توان به اثر او د ر معبد  جين شی شنگ اشاره کرد . او 
همچنين الهه های اژد ها و ون شو۳2 را د ر معبد  د اشی تيانجينگ یی۳۳ 
 Bo,(» د ارند آثار همچنان وجود   این  که  است،  کرد ه  نقاشی  را  پکن 
»امپراطور  از  نقاشی  به شنگ شی،  منسوب  د یگر  اثر   .)2013, 296
 Linglong, 2016,(»گلف بازی  حال  د ر  د ه)۱4۳5-۱425(  شوآن 
د ر سال ۱۳25  است که  موزه شهر ممنوعه  د ر کاخ  158(، محفوظ 
قد رت  به  یونگله)۱424-۱402(  امپراطور  مرگ  از  بعد   یکسال  و 
امپراطور  د ربار  د ر  وی  حضور  این رو  از   .)Zhou, 2009, 27(رسيد
یونگله نيز بسيار محتمل است و زمانی که غياث الد ین به چين سفر 
کرد ه بود ، احتماال با وی بعنوان هنرمند  برجسته آن عصر، از نزد یک 
زند گانی  »قوس  عنوان  با  شی  شنگ  د یگر  اثر  است.  د اشته  مالقات 
اثر  این   )Linglong, 2016, 158) چهار جاود انه«)تصویر 4( می باشد

هم اکنون د ر کاخ موزه ملی تایپه نگهد اری می شود . 

با نقاشی های یان هویی و  مقایسه نگاره محمد  سیاهقلم 
شنگ شی

سلسله های  زمان  د ر  بویژه  مختلف  د وره های  د ر  مختلف  نقاشان 
یوان و مينگ از د و جاود انه ليو های و لی تيه نقاشی کشيد ه اند  که 
عمد تاً متاثر از یان هویی بود ه اند (Shi, 2015, 364(. از ميان این آثار 
تنها سه اثر متعلق به د و نقاش که یکی خود  یان هویی و د یگری شنگ 
شی است، وجود  د ارد  که از لحاظ شکلی با اثر سياه قلم همخوانی د ارد . 
د ر همين راستا حتی می توان به اثر د یگری از یان هویی اشاره کرد  
که موضوع آن لی تيه گوآی جاود انه است، اما کيفيت اجرای آن نيز 
کاماًل متفاوت از سه اثر مذکور می باشد(Hong, 2005, 223(. از این 
رو تنها به مقایسه کيفيات بصری این سه اثر و نگاره متعلق به سياه قلم 

می پرد ازیم.
لی  است.  مرکبی  نقاشی  یک  هویی،  یان  جاود انه  لی  »نقاشی 
تيه گوآی، یکی از هشت جاود انه ها، که با چهره ای غریب و یک نگاه 
جد ی و بيمارگونه نفرت انگيز بر روی یک تخته سنگ نشسته است. 
شد ه،  بسته  موهای  است،  شد ه  د اد ه  نشان  خاص  ظرافتی  با  چهره 
د ست ها  می آیند ،  نظر  به  جاند ار  که  لب ها  و  بينی  گونه ها،  پيشانی، 
و پا با انگشتان باز، همه و همه به د قت تمام نمایش د اد ه شد ه است. 
و  سنگ  تخته  لباس،  مانند   تصویر  عناصر  سایر  که  د رحاليست  این 
 Jiang, 2006,(»آب بسيار ساد ه و روان به تصویر کشيد ه شد ه است
221(. »لی تيه گواِی یان هویی د ارای ظاهر افسانه ای و قد رت روحی 
باال است. این نقاشی که اکنون د ر موزه معبد  جين د ر کيوتو، ژاپن 
سنگ  تخته  یک  روی  بر  نشسته  د رحالت  را  لی  می شود ،  نگهد اری 
نشان می د هد  د رحاليکه یک کد و تنبل به کمرش بسته است، د ست 
راستش را بلند  کرد ه، به سمتی د ر آسمان که فرد  د یگری د ر آنجاست. 
او لذت عروج را تجربه می کند  به نحوی که د رخشش  د ر واقع روح 
نمایش خاص  طریق  از  هویی  یان  د ید .  می توان  د ر  چشمانش  را  آن 
چشم او، نشان می د هد  که او د ر جاود انگی فوق العاد ه اش کاماًل موفق 

است. یان هویی همچنين جاود انه تائو، ليوهایچان را با عنوان »غوک 
د ریایی« و نام واقعی »ليو سائو۳4« کشيد ه است. این تصویر ليوهای را 
با پای برهنه نشان می د هد  که بر روی یک تخته سنگی نشسته است، 
د رحاليکه غوکی را بر روی شانه اش د ارد  و د ر پس زمينه بامبوها د ر 

.)Bo, 2013, 280)» فضایی مه آلود  پنهان می شوند
محبوب  خد ایان  از  یکی  که  هویی»ليوهایچان،  یان  د یگر  اثر  د ر 
تائوئيستی است، د رحاليکه از یک شاخه ی گل و یک ميوه د ر د ست، 
با نگاهی حاکی از خرسند ی و آرامش لذت می برد ، به تصویر کشيد ه 
شانه  بر  بزرگ  که هميشه یک غوک  نيست  مهم  برایش  است.  شد ه 
راست او قرار د ارد . نقاشی کمی اغراق آميز از فيگور و وزغ سفيد  د ر 
پس زمينه ای تاریک به ببينند ه یک احساس فوق العاد ه ای از آسود گی 

 .)Zhou, 2009, 394)» خيال می د هد
اثر د یگری که به لحاظ شيوه کار به نگاره سياه قلم نزد یک است، 
نقاشی شنگ شی است. این اثر چهار جاود انه به ترتيب از سمت چپ، 
شيد ه۳5 د ر حالی که بر جاروی خود  ایستاد ه، هانشان۳6 ایستاد ه بر برگ 
موز، ليوهایچان را سوار بر غوک و باالخره لی تيه گوآی را ایستاد ه بر 
عصای آهنی خود  د ر حال حرکت بر روی امواج د ریا نشان می د هد ، 
یا  شوشينگ۳7  که  است  سرشان  باالی  ماهيخوار  مرغ  به  آنها  توجه 
همان نماد  جاود انگی است. این نقاشی بر روی ابریشم و بصورت طومار 
آویختنی د ر ابعاد  ۹8,۳×۱4۳,8 کار شد ه است. د ر این اثر شنگ شی 
نقاش  نظير  معاصران خود   نقاط ضعف  توانست  یان هویی  از  الهام  با 
د یگر د ربار، ژائو چی۳8، را د ر نمایش خصلت فرازمينی بود ن جاود انه ها، 
یعنی اغراقهای ایجاد  شد ه د ر نمایش خطوط چهره و بد ن را تبد یل به 
یک نقطه قوت کند (Shi, 2015, 365(. او نيز د ر این نقاشی »خطوط 
و منحنی هایی با پيچ و خم ها و ضخامت های متغير و اغراق آميزی 
جاود انه ها،  معجزه  از  نظر  و صرف  نخست  نگاه  د ر  که  است  کشيد ه 
یعنی پروازشان بر روی امواج آب، به صورت افراد ی کاماًل عاد ی به نظر 
می آیند «)همان(. د ر اد امه به مقایسه یک به یک عناصر صوری این 

چند  اثر می پرد ازیم: 
چهره: چهره ی ليو د ر غالب آثار هنرمند ان د وره یوان و مينگ از 
جمله د ر این د و اثر مورد  نظر، همواره القا کنند ه نوعی حس آرامش 
و رضایتمند ی است. اثر یان هویی از معد ود  موارد ی است که چهره 
ليو کمی جد ی تر و فاقد  لبخند  است. سياه قلم نيز به تبعيت از نقاشان 
ليو  است. صورت  به تصویر کشيد ه  متبّسم  با چهره ای  را  ليو  چينی، 
با  قارچی،  بصورت  او همواره  و موی سر  و سبيل  ریش  فاقد   همواره 
فرق بازشد ه از وسط نمایش د اد ه شد ه است. این حالت از مو امروزه 
یک مد ل موی چينی به نام هایچان است که از نام ليو هایچان گرفته 
شد ه است. چهره هایچان د ر اثر شنگ شی و یان هویی بصورت سه رخ 
اثر سياه قلم کاماًل از روبروست که ليوهای  نمایش د اد ه شد ه، اما د ر 
چهره  اما  است.  شد ه  د ید ه  کم تر  چينيان   آثار  د ر  کامل  صورت  با 
طبق  است.  نزد یک  یکد یگر  به  بسيار  اثر  سه  هر  د ر  گوآی  تيه  لی 
افسانه این چهره متعلق به جسد  پيرمرد ی گد ا بود  و ویژگی های آن را 
د ارد . چشمان د رشت بيرون زد ه از حد قه با مرد مک کوچک از ویژگی 
چهره پرد ازی آئينی آن د وره به شمار می آید . موها د ر هر سه اثر بسته 
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شد ه و نگاه رو به باالست. د ر نقاشی سياه قلم و شنگ شی موهای ميانه 
سر لی ریخته است که د ر اثر یان هویی به د ليل زاویه سر لی، طاسی 
سرش د ید ه نمی شود . اما یان هویی د ر اثر مذکور د یگرش از لی آن 

را نشان د اد ه است. 
نوعی  به  را  آن  می توان  که  چينی  نقاشی  خاص  کيفيت  لباس: 
د ید ه  نيز  جاود انه ها  لباس های  نمایش  د ر  د انست،  رنگی  طراحی 
چين  بيانگرایانه،  کاماًل  روشی  به  متغير  با ضخامت  می شود . خطوط 
و شکن پارچه ها را نشان د اد ه اند  که ناشی از بازی با سرعت قلم د ر 
طراحی آنهاست. به غير از تفاوت فرد ی د ر قلم گيری های سه نقاش، 
هرسه د ر نمایش این ویژگی یکسان عمل کرد ه اند . د ر نگاره سياه قلم 
بخشی از شکم لی د ید ه می شود  که د ر آثار یان هویی و شنگ شی 
اینگونه نيست. عناصر مختلفی که د ر لباس و پوشش جاود انه ها بکار 
رفته د ر سه اثر یکسان است. د ر لباس لی تيه گوآی، عصا و حمایل و 
بند  د ور کمر و برگ های آویزان به آن د ر هر سه اثر کاماًل مشابهند . 
تفاوت هایی د ر بعضی قسمت ها وجود  د ارند  که از این د ست تفاوت ها 
را د ر مقایسه سایر آثار چينيان با یکد یگر نيز ميتوان د ید . مثال لی د ر 
نقاشی سياه قلم مانند  بعضی د یگر از آثار چينی کد وی تنبل ند ارد ، یا 
د ر نقاشی یان هویی به د ور کمربند ش برگی آویخته نيست، البته نحوه 
چيد مان عناصر و وضعيت بد ن نيز مانع از نشان د اد ن برگ ها می شود . 
همچنين د ر نقاشی از ليو د ر نگاره سياه قلم این برگ ها د ید ه می شوند  

که د ر آثار د یگر چينی این مورد   کم تر د ید ه شد ه است. 
بد ن: طبق افسانه، یک پای لی د ر بد ن د وم او لنگ بود  و همين 
بصورت  را  لی  که  آثاری  د ر  شد .  او  بد ن  د فرمه شد ن  بيشتر  سبب 
سياه قلم  نقاشی  د ر  که  را  خاصی  پيچش  د اد ه اند   نشان  ایستاد ه 
و  پيچش  این  بر  نيز  شی  شنگ  نقاشی  د ر  د ید .  می بينيم     می توان 
نقصان پا تأکيد  شد ه است، د ر حاليکه سه جاود انه د یگر این حالت را 
ند ارند . د ست لی  نيز د ر هر سه اثر رو به باال نگهد اشته شد ه است. بد ن 
ليو اما د ر کار سياه قلم بصورت ایستاد ه و د رحال حرکت رو به جلوست 
که د ر آثار شنگ شی و یان هویی هر د و نشسته اند . د ر سایرآثار چينی 

بجا ماند ه نيز ليو بيشتر د ر حالت نشسته تصویر شد ه است.
عناصر د یگر: غوک د ریایی ليو د ر هر سه اثر بسيار بزرگ تصویر 
شد ه که د ر آثار سياه قلم و یان هویی مانند  بسياری از آثار د یگر چينی، 
است. خال های  نشسته  روی شانه اش  بر  ليو،  بد ن  از  به عنوان جزئی 
روی بد ن غوک برجسته و متمایز و پنجه ها باز است. پنجه غوک د ر 
اثر یان هویی اغراق آميز و چنگال مانند  است. اما بخاری که از د ست 
لی متصاعد  می شود  نيز یک عنصر مشترک د ر بسياری از آثار چينی 
مرتبط است که نماد  عروج روحانی اوست. د ر اثر شنگ شی با آنکه 
کد وی تنبل کوچک را د ر د ست گرفته است، اما چون بخار تمام فضا 

را گرفته بوضوح د ید ه نمی شود .
رنگ: چنانکه می بينيم کار سياه قلم به رغم سایر آثار طراحی گونه 
او و آثار چينی، از رنگ بيشتری برخورد ار است. د و د ليلی که می توان 
برای آن متصور بود  عبارتند  از: تأثير نقاشی ایرانی که از غنای رنگی 
باالیی برخورد ار است و نيز احتمال نسخه برد اری سياه قلم از روی یک 
نقاشی د ر یک معبد ، چرا که نقاشی های چينی معابد  نسبت به آثاری 

که بر روی کاغذ اجرا شد ه اند  از غنای رنگ باالتری برخورد ارند .
ترکيب بند ی  هيچ  شد ه  انجام  جستجوهای  د ر  ترکیب بند ی: 
مانند  سياه قلم  را  این د و جاود انه  نفره ای که  یا حتی چند   نفره  د و 
ترکيب کرد ه باشند  د ید ه نشد ه است. اما د ر آثار مختلف حالت هایی 
که سياه قلم برای اجزای مختلف بد ن آنها بکار برد ه است مانند  حالت 
را می توان  به د وش کشيد ن غوک  یا نحوه  پا  و  باالتنه، سر و د ست 
د ید . ترکيب بند ی سياه قلم د ر نقاشی ایرانی نيز سابقه ند ارد . از این رو 
د و احتمال می تواند  وجود  د اشته باشد : نخست آنکه این یک ترکيب 
بند ی مستقل از خود  سياه قلم بود ه که با مشاهد ه آثار چينی آن را 
ابد اع کرد ه است و یا آنکه این نگاره کپی از یک اثری است که امروزه 
از بين رفته است. د ر هر صورت نگاره مزبور جایی د ر پایتخت چين و 

با مشاهد ه آثار چينی به تصویر کشيد ه شد .

بررسی نسبت میان منشأ، زمان و مکان تولید  نگاره مزبور 
و غیاث الد ین  یگانگی هویت محمد  سیاهقلم  با مسأله ی 

نقاش)تطبیق تاریخی(
نقاش، هماهنگی  د و  این  یگانگی هویت  بررسی  د ر  مهم  نکات  از 
او  کار  نحوه  بر  چينی  نقاشی های  تأثيرات  و  سياه قلم  آثار  مضامين 
با نقشه مسير سفر غياث الد ین است. چرا که تغييرات فاحشی را د ر 
سياه قلم  به  متعلق  آثار  مجموعه  اجرای  تکنيک  و  سبک  موضوعات، 
می توان مشاهد ه کرد  که این تغييرات با د ر نظرگرفتن مسير حرکت 
غياث الد ین نقاش د ر تطابق کامل است. آژند  د ر تطبيق آثار مختلف 
سياه قلم با سفرنامه غياث الد ین نقاش و بعضی شواهد  و قرائن تاریخی 
د یگر، تا مرز اثبات این فرضيه پيش می رود )آژند ، ۱۳87،  ۳۱6(. شواهد  
و قرائن ارائه شد ه د ر این کتاب کاماًل منطقی به نظر می رسند . از این 
و  د قيق تر  تطبيقی  مطالعه  به  نياز  فرضيه  این  قطعی  اثبات  برای  رو 

جز به جز نمونه هاست. 
نقاشی  از  متأثر  را  سياه قلم  نقاشی های  که  محققانی  از  بسياری 
یعنی  مرکزی،  آسيای  به  را  او  آثار  توليد   محل  می د انند ،  چينی 
با چين و مغولستان  منطقه ای جغرافيایی که مرز ميان جهان اسالم 
قابل  تعد اد   اما   .)White, 2017, 4;6) می د هند نسبت  است،  بود ه 
و  ساختاری  و  بصری  ویژگی های  لحاظ  به  او  نگاره های  از  توجهی 
مضمونی مرتبط با شمال شرقی چين، یعنی محد ود ه استان شنشی، 
تعد اد   د ر  و محتوایی  تفاوت شکلی  این  د ليل  است.  پایتخت  و  هبی 
آثار می تواند  ناشی از طول مسافت زیاد ی باشد  که نگارگر د ر آسيای 
ميانه و مرکزی طی کرد ه است تا به نواحی شمال شرقی چين رسيد ه 
است. نکته ای که می تواند  د ر کشف محد ود ه مکانی بازنمایی این اثر 
نگاره  این  موضوع  د رباره  آژند   است.  نگاره  موضوع  کند   کمک  ما  به 
اشاره  چين  بود ائی  بخشيان  و  کاهنان  د رباره  غياث الد ین  اشارات  به 
سفرنامه  د ر  او  ثبت شد ه  مشاهد ات  متناظر  را  نگاره  این  و  می کند  
از  راهبان  کد ام  به  نقاشی  این  ولی  می د اند )آژند ، ۱۳87،  ۳24(.  اش 
آثار  از  د یگری  تعد اد   مانند   اثر  این  د ارد ؟  ارتباط  منطقه چين  کد ام 
منتسب به سياه قلم مضمونی آیينی د ارد  و برگرفته از اند یشه و مکتب 
تائوئيستی و نقاشی های مربوط به آن است که د ر پایتخت و نواحی 
اطراف آن رواج د اشته است. به عبارت د یگر ویژگی های تصویری این 

بررسی  با  نقاش  غياث الد ین  و  سياه قلم  محمد   هویت  یگانگی  بر  تأکيد  
آثار  و  سياه قلم  گوآی«  تيه  لی  و  ليوهایچان  »جاود انه ها  تطبيقی  نگاره 

چينی
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نگاره بر آثار بجا ماند ه از هنرمند ان مذهبی نگار این نواحی منطبق اند . 
از این رو قطعاً محمد  سياهقلم به این مناطق سفر کرد ه و این نقاشی ها 
را د ید ه و به تصویر کشيد ه است. اما از جهات مختلف از جمله نحوه 
ترکيب بند ی، تکنيک و شيوه طراحی فيگورها به ویژه حالت ایستاد ن 
و پيچش اند ام، نحوه قلم گيری خطوط و نمایش چين وکن لباس ها د ر 
با سایر نقاشی هایی که  ميان آثار سياه قلم منحصربفرد  است و حتی 
د ر چين شرقی به تصویر کشيد ه نيز متفاوت است. این تفاوت ناشی 
از آن است که موضوع این اثر رنگی سياه قلم، یک روایت از واقعيات 
مورد  مشاهد ه از احواالت د ینی و اجتماعی و سياسی مرد مان چين، 
بلکه  یا رقص جوانان به شمار نمی رود ،  مانند  نگاره شکارچی سواره، 
برحسب وظيفه محوله ای که غياث الد ین جهت ثبت و ضبط د قيق 
روزانه مشاهد اتش د اشته است)حافظ ابرو، ۱۳72،  8۱۹(، یک اثر کپی 
از یک نقاشی چينی و یا برگرفته از آن است، از این رو نگارگر تنها 
ارائه می کند  و  اثر هنری مورد  توجه د ربار مينگ را  از  یک بازنمایی 
تمام سعيش را برای انتقال د قيق و صاد قانه مشاهد اتش بکار می برد . 

همچنين د ر مجموعه آثار سياه قلم، مربوط به شمال شرق یعنی حوالی 
پایتخت، نگاره ها د ارای رنگ و با جزئيات بيشتر و به لحاظ سبک و 
می تواند   این  که  است،  نزد یک تر  ایرانی  نگارگری  اصول  به  تکنيک، 
ناشی از فرصت و امکانات و فراغت بال بيشتری باشد  که د ر پایتخت 
توجه  قابل  نيز  نگاره  همين  د ر  موضوع  این  بود .  شد ه  فراهم  برایش 
است. با آنکه بسياری از آثار سياه قلم بصورت طراحی های رنگی اجرا 
فاقد  رنگ، بصورت  اصلِی  نمونه های  به رغم  نگاره مزبور  اما  شد ه اند ، 
رنگی اجرا شد ه است که با استد الل آمد ه همخوانی د ارد . نکته آخر 
اینکه د ر مقایسات به عمل آمد ه، د ید یم که این نگاره به نقاشی های 
ارزش  بواسطه  که  هویی  یان  و  د ربار  نقاش  شی،  شنگ  از  بجاماند ه 
است  می شد ه  محافظت  د ربار  گنجينه  د ر  احتماال  آثارش،  اهميت  و 
شباهت بسيار د ارد . شواهد  و قرائن آمد ه د ال بر تصویرگری این نگاره 
سياه قلم د ر د ربار پایتخت هستند ، آن هم د ر مقطعی که غياث الد ین 
محمد   یعنی  نقاش،  د و  یکی بود ن  این رو  از  د اشت،  حضور  آنجا  د ر 
سياهقلم و غياث الد ین محمد  نقاش بيش از پيش به قطعيت نزد یک 

می شود .

اگرچه متناظر چينی نگاره ليو هایچان و لی تيه گوآی وجود  ند ارد ، 
اما واضح است که این نگاره یک نسخه کپی از روی کار اصل چينی 
و یا یک ترکيب بند ی جد ید  از آثار مورد  مشاهد ه محمد  سياهقلم با 
موضوع د و جاود انه تائوئيستی یعنی ليوهایچان و لی تيه گوآی است. 
موقعيت مکانی و زمانی آثار چينی آمد ه د ر تحقيق که از نظر کيفيت 
طراحی، ترکيب بند ی، نمایش فيگورها، نحوه قلم گيری و سایر عوامل 
نزد یک  بسيار  نگاره سياه قلم  به  آثار،  تطبيق  د ر  بررسی  قابل  بصرِی 
بسيار  احتمال  به  را  خود   کار  سياهقلم  که  اینست  از  حاکی  است، 
انجام رساند ه  به  پایتخت  از معابد  سلطنتی  یا یکی  و  زیاد  د ر د ربار 
است. بازنمایی رنگی این نگاره سياه قلم برخالف آثار فاقد  رنگ چينی 

امر  این  ایرانی است. همچنين  تأثيرات شيوه رنگ پرد ازی  از  ناشی  و 
و  فرصت  از  رنگند ،  فاقد   که  سياه قلم  د یگر  آثار  از  بسياری  برخالف 
این  همه  د ارد .  حکایت  نگاره  این  تصویرگری  د ر  او  بيشتر  امکانات 
که  مکانی  و  زمان  همان  د ر  حد ود اً  اثر  این  که  ميد هد   نشان  موارد  
غياث الد ین د ر پایتخت د ربار مينگ به سر می برد ه اجرا شد . از این 
رو مطابق نتایجی که یعقوب آژند  د ر یگانگی هویت محمد  سياهقلم و 
غياث الد ین نقاش ابراز د اشته است، این بررسی نيز با تمرکز بر منشأ، 
اثر مذکور منتسب به سياه قلم، بطور مستد ل بر  زمان و مکان توليد  
این فرض تأکيد  د ارد . چنانکه شواهد  نشان ميد هد ، می توان سایر آثار 
سياه قلم را نيز یک به یک د ر همين راستا مورد  بررسی د قيق قرار د اد . 
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ecessity of case-by-case researches about 
Siyah Qalam`s works in order to clarify her 

identity is felt. One of these paintings depicts two 
Chinese priests with the caricatural quality. There 
were similar Chinese samples of the paintings of 
this priests in the Khanbaliq, the capital of China, 
during the time of Ghiya-sddin’s visit to there. In 
his book The “School of Herat”, Yaghub-e Azhand 
attributes this image to the priests who Siyah Qalam 
had seen them in China. In this book, according to 
the Ghiyas-uddin Mohammad`s travelogue and 
Mohammad-e Siyah Qalam`s works, he elaborates 
and analyzes the hypothesis of the unity of the 
identity of these two Iranian painters. Although his 
study was detailed, due to the scope of the issue, 
a comparative study of each of the works which 
attributed to Siyah Qalam, still requires further 
studies for definitive proof of this hypothesis. His 
conclusions about the identity of these two Iranian 
painters on the one hand, and the obvious similarity 
between the mentioned illustration of Siyah Qalam 
and some Chinese paintings in the capital, on the 
other hand, makes the hypothesis that the illustration 
was depicted during the courtesy visit by Ghiyas-
uddin from a workshop or treasure house of the 
Ming court from the works of Chinese painters such 
as Yan Hui and Shang Shi. Therefore, the present 
study, in the historical method, by examining the 
data related to the aforementioned work of Siyah 
Qalam and Chinese samples and their structure, 
theme, time and place of creation, answers to these 
questions that what is the topic of the work of two 
priests attributed to Mohammad-e Siyah Qalam? 
What was the artist’s model in illustrating this work? 

When and what point of China has this illustration 
drawn? The statistical population of the study was a 
collection of Chinese paintings on the subject of two 
Taoist characters, Liu Haichan and Li Tieguai, and 
the aforementioned illustration of the Siyah Qalam. 
Therefore, this paper seeks a tripartite comparative 
study of the text of the painter Ghiyas-uddin’s 
travelogue, the aforementioned work and some 
related Chinese paintings. This study will address 
three historical, thematic, and artistic aspects of the 
problem, so that historically the route of travel and 
the place of recreation of this work by the Iranian 
artist, thematically, content and subject matter of 
the work and its relation to Chinese narratives 
and the similar subjects in Chinese works, and 
artistically the structure and form of the mentioned 
work and the works of the Chinese painters will 
be examined. Answering these questions serves 
the aim of this study, which emphasizes the unity 
of the identity of Mohammad-e Siyah Qalam and 
the painter Ghiyas-uddin. The results of the study 
show that the subject of the Siyah Qalam`s work 
is the two priests of the Taoism school, named Liu 
Haichan and Li Tieguai, which are first mentioned 
in this study. It also proves that this painting is a 
copy or a new composition by the Iranian artist 
inspired by similar Chinese works depicted in the 
Ming dynasty court, Khanbaliq.

Keywords
 Mohammad-e Siyah Qalam, painter Ghiya-suddin, 
unity of identity, Liu Heichan and Lee Tie Guai 
immortal, Yan Hui, Shang Shi.

*The present article is extracted from the PhD thesis of Ali Malekpaein under the guidance of the professor Zhang Changhong, titled 
“Study on the interactions between Iranian and Chinese painting in the early 15th century AD, based on the study of Iran’s ambassador’s 
travelogue, painter Ghiyas-ud-Din”
** Corresponding Author: Tel: 13761197504. Fax: )+98-23) 35353385. E-mail: zch@shu.edu.cn.

N

13
Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi




