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 های محمد سیاه قلمدر نقاشی "تسکگروبدن"نمود 

 1باختیناندیشه میخائیل بر مبنای
 3امیر نصری ،2 یکتاشراره افتخاری

 

 

 چکیده

. اندگرفته شکل وی آثار فرهنگی زمینه و هویت به باتوجه قلمسیاه موضوع با گرفتهانجام هایپژوهش اکثر                    

 استانبول توپقاپوی کتابخانه هایمرقع در او آثار حجم بیشترین که هجرینهم سده دومنیمه ناشناس اما مشهور نقاش

 کارناوالیهایفرم و اشکال از قلم،سیاه آثار فرهنگی بافت و هویت دغدغه از فارغ نوشتار، این. شودمی نگهداری

 و فیلسوف باختین. استپرداخته  قلمسیاه گروتسکیجهان به تازه و عمیق نگاهی با منحصرا و جستهیاری باختینمیخائیل

 خود نظریات در را.. و کارناوال دیگری، گو،وگفت چونهم هاییایده و مفاهیم و است بیستمسده بزرگ پردازنظریه

 این نقد حوزه در را مناسبی ساختار و یافتهراه تجسمیهنرهای  عرصهبه که است دودهه تقریبا او هایایده. استکرده اعمال

 تواندمی "گروتسکبدن" و کارناوال درخصوص باختین ویژه نگاه کهاینبه باتوجه. است بناکرده هنرپژوهان برای آثار

 روی بر که را قلمسیاه هایپیکره از عناصری پژوهش، این. باشد قلمسیاه گروتسکیدنیای تحلیل برای مناسبی رویکرد

 بدنی باختین موردنظر بدن. استتصویرکرده  تطبیقی ــ تحلیلی روش با دارند تمرکز باختین گروتسکیبدن عملکردهای

 همراه زندگی و مرگ با درپیپی که شده رها و شکلبی استبدنی نیست، جهان باقی از منفک و فردبه منحصر که است

 تفسیر و تعبیر شده رها و آمیخته هم در بدن این با ها،ویژگی این واسطهبه که دارند را قابلیت این قلمسیاه هایپیکره. است

 .شوند

 

 گو، کارناوال وگروتسک، گفتباختین، بدنمحمد سیاه قلم، میخاییل :نواژگا کلید

                                                           

 ارجاع به مقاله:نحوه  1 
 ، منتشر شده در «های میخائیل باختینمبنای اندیشهبر  های محمد سیاه قلمبدن گروتسک در نقاشی"نمود »(؛ 1399امیر نصری )یکتا، شراره و افتخاری 

http://academyhonar.com/analysis/painting2/5195-siahghalam.html  

 

  iyekta11@yahoo.comrsheالکترونیکی: . پست )نویسنده مسئول( ، ایراندانشگاه هنر تهران ،کارشناس ارشد نقاشی 2 
 .، تهران، ایرانطباطباییدانشگاه عالمه و عضو هیات استادیار گروه فلسفه 3 

http://academyhonar.com/analysis/painting2/5195-siahghalam.html
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تجسمی آکادمی هنربخش  افتخاری یکتا و امیر نصریشراره  –ن های میخائیل باختیمبنای اندیشهبر  های محمد سیاه قلمبدن گروتسک در نقاشی"نمود    

 مقدمه

چنان در محمد سیاه قلم، هنرمند مشهور و مجهول نیمه دوم سده نهم هجری است. زندگی و هویت او هم                  

است. بحث بر سر  ساختهشماری را پرده ابهام قرار دارد و تقریبا معادل یک قرن است که زمینه مطالعات پژوهشگران بی

یار متفاوت است و محققان این عرصه، هنوز به دیدگاه مدلل بس های سیاه قلم و نتایج حاصله از آنهویت و منشا آثار نقاشی

ها هایی از این بررسینمونه ای موجز بهاند. پرداخت کامل به این مباحث در مجال این مقاله نیست و اشارهثابتی دست نیافته

 خود مشغول داشته است. کافی است تا نشان دهد که چگونه ذهن هنرپژوهان را به

در کاخ موزه توپقاپی استانبول محفوظ است که مرقع  2160، 2154، 2153، 2152های در چهار مرقع به شمارهغالب آثار او 

 1910خود اختصاص داده است. در سالنگاره آن متعلق به سیاه قلم است؛ بیشترین تصاویر را به  31رقعه که  546با  2153

شود مبنی بر این نظر که این مجموعه، طی نبردی معمولی از میمعرفی  1برخمبار توسط ماکس فانبرای اولین 2154مرقع 

ها را به مکتب با انتشار تصاویری از حیوانات سیاه قلم، آن 2میون جانب تیموریان به قصر عثمانی انتقال یافته است. جی.

که، این در نتیجه اینرا  2153پس از پایان جنگ جهانی اول، تصاویری از مرقع  3کونل تیموری نسبت داده است. ارنست

ها را به آن 2153پس از بررسی مرقع  4کند. اما سچوکینتصاویر متعلق به ترکستان غربی قرن پانزدهم هستند؛ ارایه می

تصاویر به سبک چینی و برخی در ترکیه  دارد که برخی از اینهای مغول، تیموری و ماورالنهر نسبت داده و اظهار میمکتب

داند و یا نویسندگان که سیاه قلم را هنرمندی هندی می 5و موارد بسیار دیگری مانند آناندا کوماراسوامیاند. رونوشت شده

و... که او را ترک نژاد و متعلق به دربار سلطان محمد  8اوغلو اغلو و ایوب ، ایپشیر7اسین ، امل6اوز تحسین چونترک هم

 دانند. فاتح می

چنین اند و همیابی فرهنگی آثار محمد سیاه قلم صورت گرفتهها صرفا در جهت شناسایی هویت و ریشهاکثر این پژوهش

تاثیراتی که ممکن است او از فرهنگ و سنن دیگر گرفته باشد و طریقه برخورد با آثار غالبا، مطابق با هدف شناخت هویت 

های او فارغ از این مقوله و دغدغه هویت فرهنگی سیاه قلم، آن دسته از نقاشی ؛پژوهشاو و آثارش قرار دارد. و اما در این 

( مورد تجزیه و 1975ـ1895)10باختیناستفاده از اندیشه و رویکرد میخاییلبا  9اندرا که به نام آثار سیاه قلم شهرت یافته

که با عملکردهای  پردازدمی های سیاه قلمدهد. و در راستای این هدف، به شرح و بسط عناصری از نقاشیتحلیل قرار می

ناپذیری و گویی، فرجامگویی و تکوچون گفتباختین مفاهیمی همند. گروتسکی باختین قابل تعریف و برابری هستبدن

ای را برای شناسانهدهد، که فضای زیباییارائه می 11فضاهای کارناوالی را با تشریح جهان هنری و گروتسکی فرانسوا رابله

ها و های متنوعی از جمله در نقد ادبی، علوم اجتماعی، فلسفه، زبان و.. فراهم کرده است؛ این ایدهحلیل آثاری در حیطهت

چه فضای درخور توجهی را برای تفسیر آثاری در حیطه چنان طرز شگرفی دارای قدرت مولد هستند،مفاهیم باختینی به

 اند. هنرهای تجسمی ایجاد کرده
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تجسمی آکادمی هنربخش  افتخاری یکتا و امیر نصریشراره  –ن های میخائیل باختیمبنای اندیشهبر  های محمد سیاه قلمبدن گروتسک در نقاشی"نمود    

 1995در سال  12شناختی باختین در عرصه هنرهای تجسمی برای اولین بار توسط دبرا هاینزکاربرد نظریات زیباییدرحقیقت 

با توجه به نظریات باختین در ارتباط با هنرهای  باختین و هنرهای تجسمیگیرد، هاینز در کتاب خود با عنوان صورت می

به سوی فلسفه عمل ـ نویسنده و کنش روی چهار مقاله اولیه باختین؛  شناسی خود را با تمرکز برتجسمی، مطالعات زیبایی

، برای تاریخ و نقد جدید هنرهای تجسمی زیباشناسیک قهرمان ـ مساله محتوا، ماده و فرم در هنر لفظی ـ هنر و پاسخگویی

یل هنرهای بصری نیز عرضه شناختی باختین است که فضایی را برای تحلهای زیباییکند. هدف او اعمال نظریهاستفاده می

 کرده است. 

ارایه  2008در سال  31دینکه توسط جردن و هالیباختین و هنرهای تجسمی معاصر ای تحت عنوان چنین در مقالههم

گو و کارناوال در نقد آثار هنرهای تجسمی معاصر است.  مفهوم کارناوال وشود و حاوی کاربرد اختصاصی مفاهیم گفتمی

که   )Bakhtin,1984(316:«آوردمی ارمغان به نوسازی و تخریب آزادسازی، فرآیند یک جداگانه، عیتواق یک»باختین 

ای از معنای اند و مکمل بخش عمدهنوعی در یکدیگر گره خوردهقرار دارد، به 41گروتسکپیوسته در ارتباط با رئالیسم

تنها تخطی از گروتسک، ارتباط گروتسک با امور مادی و جسمانی عالم، مورد توجه است که نهدر رئالیسم یکدیگرند.

، مفهومی برخاسته 51گروتسکبدنشود، بلکه هنجارها و نظم ویژه خود را دارد. هنجارها و نظم طبیعی جهان محسوب نمی

  گیرد.ورت و بطن این دو شکل میگروتسک است؛ رویدادی است که در مجااز کارناوال و رئالیسم

گروتسکی باختین تجلی جهانی ناتمام و همواره در حال تغییر با ذاتی دوگانه است که در آن مرگ و زندگی در تقابل با بدن

گروتسک و جهان تفاوتی قرار داده گاه بین بدنگیرد. هیچدهد و میکند، میبلعد، ایجاد میهمزمان می»هم قرار دارند که 

شود. این بدن شامل قلمروهای ناشناخته شود و در آن ذوب میشود، ترکیب میشود بلکه این بدن به جهان منتقل مینمی

رغم چنین بدنی؛ بدن غیرگروتسک، شکل فردی و شخصی دارد. بدنی که دیگر علی(Dentith,2005:224) «جدید است

بین یک  تولدی است که دیگر تمام شده است و تنها در محدودهبه انتهای خود رسیده و جایگاه آن در جهان خارج فقط 

 دهد. آغاز و پایان رخ می

مرگ یک شخص تنها یک لحظه در زندگی پیروزمندانه مردم و »گروتسکی معنایی ندارد و که مرگ در یک بدندر صورتی

توان امید نمی»گوید: باختین می .(Bakhtin,1984:111) «هاای ضروری برای تجدید و بهبود آننوع بشر است، لحظه

( بر 38:1391نولز،)« توان با کارناوال ارتباط درونی انسان با جهان را تغییر دادداشت کارناوال، جهان را تغییر دهد اما می

 های باختین از اشکالبندیهای سیاه قلم را که انطباق بصری مناسبی با صورتاساس این گفتار، آن دسته از عناصر نقاشی

پیش از تشریح مضامین و اعمال گردد اما کنند تفکیک و تحلیل میگروتسک ایجاد میهای کارناوالی و بدنو فرم

 شود.     باختین ارایه میمیخائیل آراء بنیادینیاه قلم، سخنی اجمالی از گروتسکی در آثار مذکور سبدن
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تجسمی آکادمی هنربخش  افتخاری یکتا و امیر نصریشراره  –ن های میخائیل باختیمبنای اندیشهبر  های محمد سیاه قلمبدن گروتسک در نقاشی"نمود    

 چهارچوب نظری

شناسی، چون ادبیات و رمان، فلسفه، زبان، لغتهای بسیار متنوعی همهای باختین در حوزهایده                       

 به وفور برای تحلیل آثاری از این دست قرار گرفته شناسی، علوم سیاسی و ارتباطات مطرح گردیده وشناسی، روانانسان

(. 7:1377تودوروف،«)کندبیستم معرفی می پرداز ادبیات سدهترین نظریهعنوان بزرگبه»تودوروف او را چه تزوتاناست چنان

ترین دوره روسیه یعنی حکومت استالین است، فضای تاریک و پر از خفقانی که دوران زندگی باختین همزمان با تاریک

که  یردگدهد و نظریه کارناوال تحت چنین شرایطی شکل میاندیشمندانی مانند باختین را بسیار تحت تاثیر قرار می

اند چون استالینیسم وجود دارند که هر گونه مجاری ارتباطی معقول خود را مسدود کردهای همکنندههای سرکوبحکومت»

های شادمانه و مضحکه برای بیان احساسات عمومی خود و عمال مردم راهی جز خندیدن و جشن

  (. 203:1384انصاری،«)ندارند

های باختین با یک توصیف گذرا از درک او از پدیدارشناسی خویشتن و ارتباط با ههر گونه بحث درباره سودمندی نظری

داند و این اندیشه که فرد گوی متقابل مرتبط میوگو بودن و گفتشود که باختین آن را با ایده پاسخآغاز می 16"دیگری"

ن قرار دارد و بیش از همه در نظریه های باختییابد در مرکز تمامی ایدهاست که معنا می "دیگری"فقط در مکالمه با 

چنین در نظام زبان و هم» ترتیبشود، بدینگرا میگیرد و تبدیل به بخشی جداناپذیر از زبان رمانکارناوالی باختین قوت می

گویی را درکتاب خود باختین این ایده از پاسخ (.4:1391نولز،«)کنددر ساختار رمان، مکالمه دقیقا نقش کارناوال را ایفا می

آوایی داند و آن را در مقابل تککه داستایفسکی را آفریننده رمان چندآوایی میتوسعه داده و در حالیبوطیقای داستایفسکی، 

و دگر مفهومی برای در کنار مفاهیم کارناوالگرایی کند و چندآوایی را بر جنبه گفتار زبان یا پارول تاکید می دهد،قرار می

  گیرد.خوانش انواع متون ادبی به کار می

گونه به شود و هنر و زندگی همانگویی با ایجاد ارتباط میان خویشتن و دیگری ابراز میبنا بر تفسیر او ایده توانایی پاسخ 

انسان »دهند در نظر او یدیگر در زمان و مکان پاسخ مهای یکها به نیازها و پرسشدهند که انساندیگر پاسخ مییک

دهی های دنیای واقعی ازجمله هنر، سازمانای است که در اطراف او همه کنشنقطه مرکزی

گو هستیم که مسلماً ملزم به کردار ماست، مبنای ساختار زندگی و خالقیت که ما پاسخاین(. Smith,2002:295«)شودمی

کند. چنین زام اخالقی ژرفی که هرکسی نسبت به دیگری دارد، تأکید میهنری است. بنابراین تفسیر او از خالقیت روی الت

های خاص است. به این التزامی هرگز منحصراً نظری نیست بلکه پاسخ محکم یک فرد به اشخاص حقیقی در موقعیت

به دیگران است. پس عنوان موجودات خودآگاه منزوی وجود نداریم و اثر خالقانه ما همیشه پاسخی تنهایی، بهکه ما بهدلیل

در مباحث باختین موضوع علوم انسانی چیزی جز ارتباط نیست و هر آوای منفرد، تنها از طریق آمیختن با آواهای دیگر است 

گویی گوهر اصلی اندیشه او در زمینه ومنطق گفت»ها و خالقیت را ممکن سازد تواند معنادار شود و همه کنشکه می

 (. 102:1386دی،احم«)شناسی فلسفی استانسان
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تجسمی آکادمی هنربخش  افتخاری یکتا و امیر نصریشراره  –ن های میخائیل باختیمبنای اندیشهبر  های محمد سیاه قلمبدن گروتسک در نقاشی"نمود    

ترین مهمگیرد اما دامنه معنایی کارناوال بسیار وسیع است و ساختار اساسی آن با مفهوم چندآوایی و دیگری شکل می

ارتباط با سنت رئالیسم و فرهنگ »گروتسک است مفهومی که در کند رئالیسممفهومی که باختین از کارناوال ارایه می

که باختین به واسطه آثار  ),Bakhtin:1984(35«های کارناوالی استه تاثیر مستقیم  فرمدهندعامیانه است و گاهی انعکاس

 پردازد وبه بررسی این مفاهیم میرابله و دنیایش فرانسوا رابله )نویسنده قرن شانزدهم فرانسه( درکتاب خود با عنوان 

 دهد.رنسانس ارایه میهای میانی و اوایل تحلیلی از نظام اجتماعی و فرهنگ عامه اواخر سده

که در کانون زندگی روزمره قرار دارد  کارناوال باختین، تجلی روح کارناوال در تولیدات فرهنگی مانند نقاشی و آثار ادبی است

کارناوال در مرز بین هنر »اند و به باور باختین و عناصری از زندگی روزمره در آن حضور دارند که به تعبیری کارناوالیزه شده

زندگی قرار گرفته است در واقع کارناوال خود زندگی است که بر اساس الگوی خاصی از نمایش ـ بازی شکل گرفته و 

در جهت تخریب و آفرینش استفاده  ها، هیوالها، جشن، دیوانگی، شادی و بازیو در آن از انواع ماسک (6:1391)نولز،«است

چون قرارگیری امر خیالی و واقعی در کنار هم، بهشت و جهنم، روح و شود . کارناوال ترکیبی از امور متضاد است هممی

چنان در تبادل با یکدیگر قرار دارند. آمیزند و همجسم، زندگی و مرگ و ... که همواره در جهانی واحد در هم می

واقع و به طور سمبلیک هر های کارناوالی است؛ در نسبیت و مرگ ازدیگر مضامین و انگاره، ناپذیریآرمانشهرگرایی و فرجام

رود تا دوباره در قالبی جدید زاییده شود و آمیز و حاکمانه است به طبقات تحتانی فرو میدهنده، تحکمچه رهاییآن

و اصل گروتسک قرار دارد آرمانشهرگرایی کارناوال مربوط به همین انگاره از مرگ است که در ارتباط تنگاتنگ با رئالیسم

اشاره دارد و در آن از بدن شخصی، فردی و خود  "بدن موروثی جمعی همه مردم"به »کشد که تصویر می مادی بدنی را به

جا بازنمایی کامال در اینبدن انسان  (Dentith,2005:227)«محوری که در زندگی روزمره مورد نظر است، اثری نیست

ها شوده هستند و ورود و خروج جهان از طریق آنروی جهان گ هایی از بدن انسان که بهرتی بخششاخصی دارد و به عبا

ها ها و بینیهای تولیدمثل و شیردهی، شکمهای باز، اندامدهان»ها شوند. بنابراین در این انگارهگیرد، برجسته میصورت می

 (.24:1391،نولز«)شوندنمایی میبزرگ

گروتسک از بدن»و اظهار دارد که  کندگروتسک را توصیف میوجوه بارز بدن رابله و دنیایشباختین در فصل پنجم ازکتاب 

شکل جلوه ریخت و بیگروتسک را بیبقیه جهان جدا نیست و با تمامی صفات شاخص خود، صفاتی که بدن رئالیسم

کرد( جایگاهی طوری که رنسانس تصور میشناسی نئوکالسیک )آندهد؛ در چهارچوب زیباییمی

گروتسکی و غیرگروتسکی را با یکدیگر مقایسه کرده و این دو را در مقابل هم قرار او دو بدن (Bakhtin,1984:29)«ندارد

ها، سیستم عضالنی ها، لبهای گویا مانند سر، صورت، چشمهای فردی دارد و بخشبدن غیرگروتسک ویژگی»دهد: می

موقعیت و جایگاه آن در جهان بیرونی پایان  ای را در جهان خارج بر عهده دارند. بدنی که دیگر تمام شده،نقش برجسته

شود. بدنی یگانه که هیچ اثری از دوگانگی در آن وجود ندارد. هر رنگ نمیگاه کمها هیچیافته است و مرزهای بین آن

دهد همواره همراه با مرگ بدون تولد است که در سطح یک زندگی ساده و فردی و تنها در اتفاقی که در این بدن رخ می
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توانند یکدیگر را گاه نمیاست؛ آغاز و پایانی که هیچ ای که آغاز مطلق و پایان مطلقگیرد. محدودهمین محدوده انجام میه

  (Dentith,2005:230).«ببینند

رساند، زیرا در بدن اجدادی یعنی بدنی که در نسل بعد چیزی را به پایان نمی مرگ، هیچ»گروتسکی که در بدندرصورتی

گروتسک همواره در تقاطع بین دو بدن یعنی میان مرزهای بین یک بدن گردد. رویدادهای بدنشود، دوباره آغاز میمیاحیاء 

شود و در بدن دیگر تولد و این دو در یک این صورت که در یک بدن، مرگ نمودار میشود بهو بدن دیگر  پرورده می

 .(Dentith,2005:230)«شوندتصویر دو بدنه ادغام می

صورت فردی و دور از دیگر قلمروهای زندگی نمایش داده ختین وجوه کامال مثبت دارد که بهبنابراین بدن مورد نظر با 

میرد و بر تمامی عناصر مشترک گیتی )آب، باد، آتش، زاید و میکند، میشود. بدنی که پیوسته رشد و تولید مثل مینمی

از منظر باختین رسالتی که شوند. ورزد که در نهایت منجر به درکی شادگونه و پیروزی از بدن میخاک یا زمین( تاکید می

مجسم کردن جهان و واقعیت بخشیدن به »های گروتسک را سمت و سویی خاص ببخشد رابله به انجام رسانیده تا انگاره

چنین ارزیابی همه چیز با معیارهای بدن انسان و انی و مکانی است و همهای زمآن است. پیوند دادن همه چیز به زنجیره

 (245:1387،باختین)ساختن تصویری نو از جهان در مکانی که تصویر قبلی جهان فرو پاشیده است. 

 

 های سیاه قلمگروتسک در نقاشیبدن

هایی است که او از دیوها نماید شخصیتبارز میبرجسته و را از جمله موضوعات مهمی که سیاه قلم                       

تصویرسازی دیو از اند. نایی در تاریخ هنر جلوه کردهعنوان دیوهایی استثای که بهافسانه ترسیم کرده است موجودات دورگه

ن و هایی چون دیو، جن، ابلیس، شیاطیآسیای مرکزی متدوال بوده است، دیوها در روایات و قصص با نام»در  گذشته

 . (856:1376زاده،کریم)اندنقل شده« گوش یا سگ سرهای گلیمالجثه و در اسناد قدیمی با نامهیوالهای عظیم

واژه دیو در قدیم به گروهی از پروردگاران آریایی اطالق شده که پس از ظهور زرتشت و اهورامزدا، پروردگاران » در حقیقت

طول تاریخ نگارگری ایران در بنابراین ( 201:1386یاحقی،)«ن خوانده شدندکنندگان و شیاطیعهد قدیم یا دیوان، گمراه

های شیطانی وجود داشته و ای و موجودات ماورایی چون دیو به شکل نیروهای شر و کابوستصویر حیوانات اسطوره

 جستند. ها دوری میها مدام از آنانسان

گری هستند که از خوردن گوشت آدمیان روی گردان دار و حیلهشاخرو و دیوان موجودات زشت» ،چه مطابق روایاتچنان

گری نیستند، اغلب سنگدل و ستمکارند و از نیروهای عظیمی برای تغییر شکل ظاهری خود برخوردارند؛ در انواع افسون

این خشونت و (. 202:1386یاحقی، «)کننداد میآیند و حوادثی را ایجها به صورت دلخواه در میاند و در داستانچیره دست

 موجوداتیجا تبدیل به در اینخورند ها را میهیوالهای شروری که گوشت آدم، ودشمشاهده نمیدر آثار سیاه قلم ت شرور

ها که به شیوه انسانموجوداتی که در حالی. پردازندکنند و به فراغت میمل میها را حها کجاوهچون انسانهم شوند کهمی
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گیرند و نزاع با یکدیگر کشتی می ،مرکب از انسان و سر حیوان هستندهایی کنند دارای بدنها زندگی میرفتار و درکنار آن

کرده و به  یکدیگر را زخمی .کنندکنند و برای این نبرد از ابزار و آالت انسانی گرز و قمه و پای گاو و .. استفاده میمی

گیرند و مراسم رقص و پایکوبی برپا خورند، حتی جشن میها را قربانی کرده و میآندزدند، ها را میاسب .پردازندتفریح می

  کنند.می

های ظاهری که از ویژگیاست و  نگاری اهریمنی در هنر ایرانیپیکر مطابق باسیاه قلم از حیث توصیف ظاهری  دیوهایاما 

چه در این چنانسیاه قلم هماهنگی دارد  یدیونماهای پیکرهرفته با ها و روایات کهن ایرانی صورت گافسانهدیوها در 

 با و ژولیده دریش و سبیل بلن .اندکردهبند تنبان به کمر آویزان می شته وشلوارهای کوتاه و ضخیم و محکم دا روایات، دیوها

زده با های ترسناک و وحشتچهرهدارند.  حیوانی های متقارناز قبیل تک شاخی و یا شاخ و متفاوت های گوناگونشاخ

و خالدار و گاهی بسیار پرپشت که بسان یال  ، برجستههای سرخ و از حدقه بیرون آمده پوست بدنشان پرمورنگ چشم»

 . (850:1376زاده،کریم«)اسب به اطراف افتاده است

های چند تکه با دم، آسا، شاخهایی غولکه اندام ؛ هیوالهای تنومندیاست دیوهای سیاه قلم هحالت و چهره این دیوها شبی

های وصف شده باختین از داستان فرانسوا رابله قابل ارجاع به شخصیت حالکه در عینپوست چروکیده و کریه دارند 

ای هستند که در الجثهموجودات عظیم»کند عنوان می 17هستند، تصویری که او از قهرمانان رابله یعنی گارگانتوا و پانتاگروئل

 (14:1367،شکورزاده)«.سازنداند که در واقع طبقات مختلف جامعه و افراد بشر را در نظر مجسم میهیات غوالن درآمده

ای وحشیانه در ضیافتی کارناوالگرایانه، با سرخوشی پیکر یا به بیانی، دیوهای سیاه قلماین هیوالهای غول (1در)تصویر

، 18های شمنی نقابدارند که در حال تقلید از دیوان هستندها همان انسانرقصند. و اگر فرض بر این باشد که این پیکرهمی

 پس بدون شک در این جشن از عنصر نقاب و بازی کارناوالی، بسیار بهره گرفته شده است. 

و بر رابطه درونی واقعیت و تصور استوار است؛ که وجه مشخصه عنصر شادمانه و مسرور زندگی را در خود دارد »نقابی که 

درکارناوال، مردم با لباس عوض »گوید چه باختین میچنان (Bakhtin,1984:40)«هاستها و نمایشترین آیینباستانی

ل نیستند، از دهند. دیگر برای خود هویت فردی و مجزا قائصورتی نمادین تغییر هویت میکردن و نقاب بر چهره زدن، به

پیوندند و حتی گاهی از آن نیز فراتر رفته و به شان فراتر رفته و به بدن جمعی توده میمحدوده قالب فردی و همیشگی

هاست، های مواج آنها و شالنکته حایز اهمیت درحالت پیکره (Bakhtin,1984:111) «پیوندداشیاء دیگر و جهان می

 کند. ها مقابله میها و پاهای رقاصوار دستآمده است و با حرکات دیوانههایی که در هوا به اهتزاز درشال

با »مراسم کارناوالی  توان گفت عناصری از طنز، بازی، سرگرمی و نشاط در آن وجود دارد و به تعبیر باختینبه نوعی می

شدند؛ آموز برگزار میا و حیوانات دستها، هیوالهها، کوتولههای گوناگون در فضای آزاد و با شرکت غولبازارها و سرگرمی

ترین عناصری که در جشن مطرح ( و اما مهم12:1380لچت،)«ها بودندفرما بود که افسانهجو کارناوالی در روزهایی حکم

است چنین  شود، خوردن و نوشیدن بیش از حدگروتسک میترین مظاهر بدن رئالیسمگردد و تبدیل به یکی از مهممی
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بر روی بدن و  تمرکز، شود و مانند دیگر آثار سیاه قلم از این مجموعهبه طور آشکاری مشاهده می (2در )تصویرای انگاره

 اند، مشغول نوازندگی با نوعی ساز زهی است. نوش پرداختهوعیش که بهیکی از دو پیکره دیو نما در حالی توابع آن است، و

انگیز بازنمایی گروتسک از گفتمانی خیالشوند و جا نمایش داده میعنوان عناصر اصلی در اینبه و رقص موزیکنوشیدن، 

داند و ها را در کارناوال ضروری میجا که باختین حضور غولشود و از آنبرای توصیف بدن و عملکردهای آن تعریف می

این دلیل با تصویر گروتسک از بدن  رناوالی بودند؛ و بهها نیز، بخش ضروری و الینفکی از تصاویر کاغول»اذعان دارد که 

هایی انسانی، و مطابق با عملکرد عنوان بدنهای دیو نما بهرو پیکرهمیناز ه(Dentith,2005:235) اند.نیز به شدت مرتبط

واال و که بدنی  یعنی شودگونه که بدن انسان در نگارگری ایرانی تصویر میآنو  ؛گروتسکی در یکدیگر ادغام شدهبدن

های سیاه قلم در نقاشی ؛تنها نقش کالبدی را بر عهده دارد که حامل روح الهی و الیتناهی است غیر مادی است ومعنوی و 

 شوند. طبق فرایند جشن از طریق اعمال کارناوالی تبدیل به یک بدن جهانی میتبدیل به بدنی شده که 

های انسانی و شمنی ها تاکید بر رقص، ضیافت و شادمانی وجود دارد متعلق به چهرهنتصاویر دیگری از سیاه قلم که در آ

دو مرد شمنی پابرهنه مقابل یکدیگر نشسته که یکی در حال نواختن و دیگری درحال تشویق و ( 3است. در)تصویر

من با شور و هیجان مضاعفی که ( دو ش4کند. و یا در)تصویرترتیب با او مشارکت میزدن برای نوازنده است و به ایندست

های رقص دیو نماها، با حرکات دورانی و چرخنده دست و پاها که با چون تصاویر پیکرهها بخشیده است همسیاه قلم به آن

داده شده که ها درحالتی نشاناند. برای تاکید بر نهایت چرخش بدن، اعوجاج اندامامواج شال، موزون گشته؛ توصیف شده

 خورده است. سمت عقب، پیچدست به تر از پای دیگری قرار دارد و بازوها و آرنج و مچیک پا باال

گو وهایی که نشسته و درحال تعامل و گفت( وجود دارد، عقب پیکره5داللت صریحی به انگاره جشن و سرور در )تصویر

رو جسمانیت انسان و جهان د. از اینکنرقصد و مردی که نوشیدنی را پیشکش میهستند دو مرد حضور دارند؛ مردی که می

نتایج خوردن و آشامیدن در گردد و پی محو و مجددا احیا میدرپی که در قلمرو ارتباط مستقیم با بدن قرار دارد، پیرامون آن

 .یابندمی جلوه ،گروتسک در این تصاویرعنوان فرایندی از بدنهمراه عمل دفع بهجشن به

آورد که در مجاورت نزدیکی با بازی شدگی بیش از حد را به ارمغان میبر بدن مادی، مصرف و بیرون»چه تاکید چنان 

و البته اشاره تصویری مستقیم و آشکاری از اعمال دفع )دفع از باال و  (Stewart,1993:313)«.کارناوالی و جشن دارد

دیدار دفع که در تمامی تصاویر مذکور وجود دارد، دفع عرق است که شود و تنها عمل پجا مشاهده نمیپایین( در این

های عناصر گروتسکی در رمان رابله دفع عرق از ویژگی»شود و ها تولید میوسیله تحرک و جنبش وحشیانه بدن رقصندهبه

نیست و در  میرد، دیگر شخصی و فردیزاید و مینوشد، میخورد و میو بدنی که می (Dentith,2005:243«)است

این بدن متعلق به »کند باختین بیان می گونه کههای دیگر و با طبیعت و جهان قرار دارد همانپیوستگی مداوم با بدن

اش ناپذیر زندگی نیست پیکری غیر شخصی است که ساختار و همه فرایندهای زندگی انسانی محصور در توالی بازگشت
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میمرد و دوباره حیات های گوناگون میکند به روششود زندگی میی، که متولد میشود، پیکره کل نژاد بشرنشان داده می

 (239:1387باختین،)«یابدمی

دست و های دیونما ترسیم کرده است شامل خصوص پیکرههای خود بههای فیزیولوژیکی که سیاه قلم از پیکرهویژگی 

های گشاد چنین دهاناند؛ همپیچیده به بندهای فلزی محکم های بلند و نمایان است که گاهیپاهای زبر و خشن با ناخن

زده، مو و بیرون های از حدقههای مسطح و اغلب عریض یا منقاری، چشمهای برآمده، بینیدار و آروارههای نیشبا دندان

و عضالت درشت و  های حیوانی، بازوهاو شاخ دار، گوشهای طویل و اکثرا خالریخته، دمهمهای افراشته و بهریش

های حیوانی به خود بگیرند یا تعلقاتی زنده از که فرمدر یک بدن گروتسکی، سر و گوش و دماغ هنگامیناهنجار. که غالبا 

 آورند. دست میجان شوند، خاصیت گروتسک بهاشیاء بی

های توانند جزو خصلتمیهای سیاه قلم های فیزیولوژیکی و اعضا بدنی توصیف شده پیکرهتمامی و یا بیشتر قسمت

ها را به ها و جزیرهها، صخرهها، رودخانههای طبیعی مثل کوهها، پدیدهترین افسانهبومی»چه گروتسک قرار بگیرند چنانبدن

 «)ها از جهان یا طبیعت جدا نیستکنند، بنابراین بدن غولها مرتبط میها یا به اعضاء مختلف آنغول بدن

(Dentith,2005:235  هایی که زنند. اندامهایی است که برجسته شده و از بدن جلو میدنبال اندامبه»گروتسک در حقیقت

 «کنندهای دیگر و جهان بیرون متصل میرا به بدندر تعامل با جهان خارج هستند، بدن را امتداد داده و آن

(Dentith,2005:226). بازنمایی های سیاه قلم ه تقریبا در بیشتر نقاشیهای برآمده است کها چشمکه از جمله این ویژگی

شود بافتی در که ناهموار و برآمده میتنهایی جایگاهی ندارد اما هنگامی( در واقع خود چشم به11و 7و6شده است. )تصاویر

هستند که های نمایان از دیگر عناصر این بدن دهد. بینی بزرگ، دهان باز و دندانتنیده و ناب از بدن را شکل میهم

شوند اما در وضوح دیده میها بههای دیو نمای سیاه قلم و برخی شمنچنان در تمامی پیکرههم

 ( بارزتر است. 12و11و9و8و7و6و3و2)تصاویر

گو، آواز خواندن والی خطوط مواج و ستبر بافت صورت، بیرون زده است و غالبا درحال گفتبهای که از الهای گشادهدهان

یابد بنابراین دهان گروتسک از طریق خوردن و نوشیدن تحقق میتمامی مضامین بدنتقریبا نوشیدن هستند.  و یا خوردن و

شود شود زیرا اعمال خوردن و نوشیدن با این انگاره بازنمایی میگروتسک میترین وجه بدنباز و گشوده تبدیل به مهم

و از راه دهان (Bakhtin,1984:441). «ی پانتاگروئل هستندهای نمایان، تصاویر برجسته گروتسکدهان گشوده و دندان»

رود و دفع های پایینی بدن فرو میگیرد و هر چیزی که به بخشها و جهان و مرگ صورت میاست که مبادله بین بدن

 پذیرد. شود از طریق دهان، بلعیده شده و انجام میمی

سطح بسته، صاف و غیرقابل نفوذ بدن را کنار »صورت است که  این بنابراین تصویر هنری و گویای گروتسک از بدن به

هایی که از فضای صاف و محدود کند یعنی بخشها را حفظ میها و سوراخها، روزنهزدگیگذاشته و رشد ناهنجار، بیرون

ها، ها، حفرهها، گودالمانند کوه Dentith,2005:227))«داردرا نگه میشوند بدنی فراتر رفته یا در عمق بدن وارد می
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 "قطع عضو"هایی از این دست... که مبالغه در هر یک از این عناصر به بیان باختین تصویری از ها و فرو رفتگیبرجستگی

اگر »دهد که ه شرح میگونرا اینمعنای اغراق بیش از حد در یک عضو است و باختین آنبه "قطع عضو"سازد. می

طوری که از مرزهای بدن فراتر رفته و تبدیل به یک عضو مستقل آسا بزرگ شوند بههای غیرگروتسک در ابعاد غولاندام

های شوند. مانند گوژپشتانی با قوزهای عظیم، دماغشده و تبدیل به اندام گروتسک می گردند، بر اعضای دیگر غالب

، آالت جنسی پر از فراز و نشیب، ریش انبوه و گره خوردههای بزرگ، ، گوشچنبری عادی و آسا، پاهای دراز غیرغول

 . Dentith,2005:235))«های بزرگ غیرعادیتناسب و بیضهبی

در اند و ( وجود دارد. دو دیو نما که درنزاع و نبرد با یکدیگر، پیچ خورده9یک ارجاع زیبا از کاربرد ریش انبوه در )تصویر

آسا را زده و نمایان و دماغ غولهای بیرونهای بدن گروتسک، مانند دهان باز با دندانهمه خصلتکشاکشی طنزگونه 

های فیزیولوژیک ذکر شده از سیاه چنین توصیف بافت سخت، سفت و زبر پوست بدن که از دیگر ویژگیکنند همآشکار می

 شکند. ای است که مرزهای بین دو بدن را در هم میا به گونههانگیزتر است. بافت بدنقلم بارزتر و مبالغه

ها بسیار های دیونما و شمنگردد. که در پیکرهنوعی قطع عضو محسوب تواند بهاغراق در بازنمایی بافت پوست بدن می

خطوط مواج با  ( انبوهی از7و4و3و1گویاتر است و برای تاکید بر ناهنجاری عضالت بدن استفاده شده است. در )تصاویر

ها موازی شده است و سیاه قلم، تنها با استفاده از دو رنگ سرخ و سیاه به اجرای بافت زمخت، برآمده و الیه لباسبافت الیه

ها اعمال چه، یک رنگ برای کل پیکرهناهموار پوست و پارچه پرداخته است بلکه از یکدیگر قابل تفکیک باشند و چنان

هند شد. بنابراین استفاده از بافت یکسان برای پارچه و پوست خشن بدن موجب آمیختگی بدن و ناپذیر خواشود، تفکیک

اند، بدین ترتیب هیچ مرزی میان شی و بدن باقی نگذاشته است و بدن و پارچه پارچه گشته است و در هم تنیده شده

 ن باقی نماند. اند تا دیگر مرزی میان بدن با جهاعنوان یک شی( در یکدیگر ادغام شده)به

ای چون دشت و کوه( تا استعارهنشیب شده )هموخورده و پر فراز بافت ناهموار پارچه و بدن تبدیل به پوستی چروکیده، چین

ها و ویژگی همه این روزنهآسای گروتسکی. های جهانی یک بدن غولباشد برای بیانگری برجستگی و فرو رفتگی

های هاست که مرزهای بین بدن و جهان، و مرزهای بین بدن با بدنها، عبور از مرزهای بدن است. از طریق اینبرآمدگی

 شود. دیگر شکسته می

کند، میها، تحلیل و گشوده شدن مرزهای میان طبیعت و بدن را هویدا شدگی بدناز جمله تصاویر زیبای دیگری که در هم

هایی که در برانگیزند. پیکره( است که با یکدیگر گالویز شده و در کشاکشی جدال10نمایش دو پیکره دیونمای در )تصویر

طور نمایانی از بین رفته است. پیکار اند و مرز یک بدن با بدن دیگر بهتنیده و یکی شده ناپذیر، در همگیری تفکیکوگرفت

آمیز و آمرانه است تگی خطوط مرزهای بدنی با یکدیگر و جهان پیرامون شده و هرچه که تحکممیان دو پیکره موجب آمیخ

ور شده تا دوباره از نو زاییده شود. مرگ و حیات از تالقی و برخورد مرزهای میان دو بدن، همزمان به طبقات تحتانی غوطه

ای که همزمان از مرگ و گردد. بدن دوگانهلق میشوند و تصویری از بدن دوگانه مورد نظر باختین پیوسته خایجاد می



 
 
 
 

academyhonar.com 
 
11 

 

تجسمی آکادمی هنربخش  افتخاری یکتا و امیر نصریشراره  –ن های میخائیل باختیمبنای اندیشهبر  های محمد سیاه قلمبدن گروتسک در نقاشی"نمود    

شود. که اشاره چنین پیکار آمیخته با مضمون مرگ در تصویر دیگری از سیاه قلم مالحظه میاینزندگی برخوردار است و 

ای ره(. انگا11های ناهنجار دیونمای)تصویرخصوص در پیکرههای طبیعی زندگی مانند عمل خوردن دارد بهآشکاری به پدیده

آوری وارد زنجیره خوردن و طرز جنونهای آن، بهتقریبا همه بخشای که حال زایل شدهجوش، پویا و در عینوپر جنب

 اند. بارگی شدهشکم

های رابله وجود دارد اما در بخش مربوط به غول دماغ بریده، این غه و اغراق در تم خوردن و پر خوری در تمامی صحنهلمبا

ها و حتی ها، تابهها، کتریها، دیگغول دماغ بریده وحشتناک همه قابلمه»که شود طوریزنجیره بدن انسان می مبالغه وارد

های بادی بلعیده بود پزی و تنورهای جزیره را به سبب نبود خوراک معمولش یعنی آسیابهای خوراکاجاق

های دیونمای سیاه قلم باشد که اسبی را رستی پیکرهپسرمستی و شکمتواند شبیه به ( و این می271:1387باختین،)...«

طور جا بهاند. در اینای قرار گرفتهقطعه شده بدن آن در پیکار و نبرد طنزگونههای قطعهقربانی کرده و بر سر تکه

بخشند. دو ها، عمل دفع و مرگ، بسیار تالقی کرده تا جهان را عینیتی مادی بآمیزی زنجیره بدن انسان با خوردنیاغراق

ای است های دوگانهاند و در حقیقت بخش اعظم این تصویر، آغشته به تمخوردهعنصر متناقض وحشت و طنز در هم گره

ای مانند مرگ ـ تولد )مانند به دنیا آمدن پانتاگروئل، مطابق با مرگ های دوگانهتم»کند که باختین از رابله توصیف می

 19 «کندعنوان عناصر گروتسک در رابله مطرح میو... را به ری ـ درمانمادرش و....(، مرگ و خنده، بیما

Dentith,2005:227)) شود های این اثر، عناصر دیگری مانند مرگ و تولد نیز پدیدار میچرانی پیکرهپس در ژرفنای شکم

در رمان رابله، مرگ و غذا، مرگ و شراب، مرگ و خنده بارها در کنار یکدیگر قرار » گویدهمان صورتی که باختین میبه

 ( 271:1387باختین،)«.اندگرفته

کنند، کشند، مبارزه میهایی که به چالش میصورت بدنشده اسب، به هایی که در تالطمی برای بدن مرده و پاره پارهپیکره

جا بسیار با مفهوم تنزل و فروکاستن مرتبط کنند. تصویر مرگ در این؛ نمود پیدا میشوندمیرند و دوباره از نو زاده میمی

های حریص و پرخوری که با شکار و قربانی کردن اسبی به انگاره خوردن و دفع و در نتیجه در ارتباط با است پیکره

تنزل، هم دارای جنبه »کنند. اد تنزل میاند و در روند کاهش از خود، ایجهای پایینی و زیرین بدن مادی قرار گرفتهالیه

گرانه است و هم وجه مثبت و بازآفرینی دارد و این یعنی افکندن شی به گودال فنا، به معنی نابودی مطلق منفی و ویران

 های پایینی بدن، یعنی محل وقوع لقاح و تولد جدید است. ها و الیهنیست بلکه راندن آن به اندام

گیرد و بار کند که ماهیتی دوسویه دارد؛ همواره بار میای جسمانی ایجاد میتولدی جدید، حفره بنابراین تنزل برای

عنصری از بدن مادی، در نقش عنوان ( به12صورت هویدا و نمایان مرگ انسانی در )تصویر (Bakhtin,1984:20«)دهدمی

انی است. گرچه دیو نماها با انگاره مرگ پیوند ای که یک دیونما در حال حمل جسد انسشود. صحنهدهنده ظاهر میتنزل

کشد که حتی در این جهان، پایان مطلق همه تصویر میبدن گروتسکی باختین، مرگی را بهجا اما در این  20نزدیکی دارند
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بخش هیچ امر مرگ در دنیای جمعی و تاریخی زندگی بشری آغازگر و پایان»شود. و به تفسیر او چیز محسوب نمی

 (   280:1387باختین،)« ای نیستساز و تعیین کنندهسرنوشت
 

 گیری:نتیجه

شناختی باالی آثار سیاه قلم و دیدگاه منتقدانه، زیرکانه و ظریف او نسبت به موضوعات روزمره ارزش زیبایی                   

چون شادی و جشن و استفاده از عناصری مانند خوردن و نوشیدن، او را از الگوهای پیرامونی زمانه خود بسیار جدا زندگی هم

ها که با گرایانه و شوریدگی طنزپردازانه میان پیکرههای عصیانو سرور و خصلتکرده است. در کنار استفاده از عناصر جشن 

تصویر کشیده شده است؛ تمرکز اصلی او بر روی بدن و کالبد است، هایی از بازی بهآلود و جنبهسازی وهمنوعی تمثیل

کی باختین تناسب دارند. بنابراین گروتسهایی که دیگر ماهیت آرمانی و متعالی ندارند و با خصایص بازنمودی بدنبدن

کنند، از جایگاه مهمی برخوردارند و دهنده که ایجاد تنزل میعنوان عناصری کاهشجشن، موزیک و رقص در این تصاویر به

چون خوردن و نوشیدن و دفع در ارتباط مستقیم قرار دارند که گویای تعامل و گروتسک همرو با دیگر عناصر بدناز این

 . گذاردها باقی نمیهیچ مرزی مابین آنشود و ها برقرار میویی است که میان این بدنگوگفت

آور که گسیخته، برآشفته و جنونهای ناهموار و خشن در دنیایی عنانالعاده و غیرمعمول اشکال و بدنشور و هیجان فوق

 سیاه قلم های دیونمایگروتسکی باختین در پیکرهبدنزیر آمده، در جهان حل شده تا دوباره تجدید یابد. سرشت حقیقی به

شده شاخص کننده تصاویر توصیفیابد و تداعیهای انسانی مطابقت دارند نمودی برجسته میکه با اعمال و کارکرد بدن

، پوشیده در آید بیش از همهنظر میطور که به، همانهای فیزیولوژیکی بدنپیکر رابله است. خصلتباختین از موجودات غول

 گر شکستن مرزها در جهانی بر افشانده و متالشی و پیوسته در حال بذرافشانی است. آمیز است که نمایانبافتی اغراق
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10 Mikhail Bakhtin. 

11  Francois Rabelais. 



 
 
 
 

academyhonar.com 
 
13 

 

تجسمی آکادمی هنربخش  افتخاری یکتا و امیر نصریشراره  –ن های میخائیل باختیمبنای اندیشهبر  های محمد سیاه قلمبدن گروتسک در نقاشی"نمود    

12 Deborah Haynes. 
13 Miriam Jordan and Julian Jason Haladyn. 

14 Grotesque Realism. 

15 Grotesque body. 

16 The Other. 

و  1532کننده در تاریخ گروتسک دارد. جلد اول یعنی پانتاگروئل )قهرمان کتاب( در سال نوشته رابله، نقشی تعیین پانتاگروئلو  گارگانتوآدو اثر هجوآمیز  17

، در طول شرایط بدی انجام شد که فرانسه در طول سال پانتاگروئلپردازی و نوشتن انتشار یافت. ایده 1534جلد دوم، گارگانتوا )پدر پانتاگروئل( در سال 

ها را مورد تهدید قرار داد، طوری که باعث م. متحمل بود. در این سال، خشکسالی به همراه موج شدیدی از گرما اتفاق افتاد و محصوالت و تاکستان1532

 .شده بود همه مردم، عمال با دهان باز راه بروند

باشند و شاید نیروهای مرموز طبیعت و دارای مفاهیم شیطانی می پرست در خصوصهای شیطانی بعضی مذاهب بتاین موجودات نمادی هستند از قدرت  18

ها ها و چهارپایان با آنکنند و برای نجات و رهایی انسانپوش و نقاب باشند که از دیوان تقلید میهایی با رخها شَمنهم بعضی از آن

 .(47:1386آژند،آویزند.)درمی

دنیا کردن مادرش بهطوری که امکان نداشت بدون خفهالجثه و سنگین بود بهپانتاگروئل به طرز عجیبی عظیم»میرد. مادر پانتاگروئل از درد زایمان می 19

داند از مرگ همسر خود اندوهگین باشد یا از تولد گیرد و نمیآید. گارگانتوا در وضعیت ناگواری قرار میدنیا میسپارد و نوزاد بهمادر، جان می بنابراین«بیاید

خندد و مثل یک گاو متولدکننده و میرنده، نعره دنیا آمده، میمثل یک گوساله یا یک حیوان تازه به»گریدخندد و هم میمان شود. پس هم میپسرش شاد

 (Dentith,2005:235-238).«زندمی

کند. گنداند و جسد را فاسد مین را میآ بردکه زنده است یورش میسان درحالینسویانسش دیو در حقیقت نخستین عامل مرگ است. اوست که به بدن ان 20

 . (348:1386)هینلز،
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Abstract: 

The most of the research have done on the subject of Muhammad Siyah qalem, shaped with 

respect to identity and cultural background of his paintings and works. Muhammad Siyah qalem 

is a fomuse painter but anonymous of the second half of the ninth century that, his life and 

identity is still shrouded in mystery and it is almost the equivalent of a century that has been 

made context for numerous researchs studies.The most of his works has been held in library’s 

albums from Istanbul Topkapi Palace and, also a few of them have been kept in the  Freer gallery 

in Washington and the Metropolitan in New York. His fomuse is by creation of the demons, 

humans and shamans, and this article has been helped without concern for identity and cultural 

context of Muhammad Siyah qalem’s work from the shapes and forms Mikhail Bakhtin’s 

carnival, and has particularly been investigated Muhammad Siyah qalem’s grotesque world by 

looking deep and new. And in line with this object, elaborates elements of Muhammad Siyah 

qalem’s painting that are defined and equality by functions of Mikhail Bakhtin’s grotesque body. 

Mikhail Bakhtin  is a great philosopher and theorist in 20th century that has imposed on his 

opinions concepts and ideas such as "dialogue" or "dialogism", "the other","polylossia",  

"polyphonic", "carnival" and etc. His theories almost is tow decades that has extended in the 

visual arts and has built a suitable structure in criticism of these works for art researchers. As 

respects  Mikhail Bakhtin’s specific point of view about carnival and "grotesque body " could be 

an appropriate approach to analyzing and discussing the grotesque world of Muhammad Siyah 

qalem. Also Bakhtin’s thought  completely distinguishes interpretations before him about  "the 

other", novel, language and its potential forces and brings up in his book Rabelais and His 

World, concepts of carnival and grotesque realism, and displays in that a function of the body 

that emphasizes on the relations between the layer and material of the body and the world and 

reconstruction in the act of becoming, growth, birth and death. This research has been interpreted 

elements of Muhammad Siyah qalem’s figures by an adaptive and analysis approach that are 

focused on the functions of Mikhail Bakhtin’s grotesque body. According to Mikhail Bakhtin’s 

thought, grotesque body is not unique or inimitable and separate from the rest of the world. That 

is  an amorphous and abandoned, unbound body. And everything that happens in its inside, 

successive associates with life and death and it has never absolute end, also another is that 

creates  another shaper of both the power (power shaping for the another one), a body that 

doesn’t have an independent and individuality so he/she isn’t separate and a only single 

body,that was exceeded from the limits of its physical form and joined to the world and  the 

objects and  the other bodies. Muhammad Siyah qalem’s figures have the potential by these 

features, for interpretation and description with this combined and unbound body.  

Keywords: Muhammad Siyah qalem, Mikhail Bakhtin, Grotesque body, Carnival, Dialogue   


