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چکیده
      اکثــر پژوهش هــاى انجام گرفتــه با موضوع ســیاه قلم، باتوجه به  هویت و زمینه  فرهنگى آثار محمد ســیاه قلم شــکل 
گرفته اند. نقاش مشــهور اما ناشــناس نیمه دوم سده نهم هجرى که بیشــترین حجم آثار او در مرقع هاى کتابخانه توپقاپوى  
اســتانبول نگهدارى مى شود. این نوشــتار، فارغ از دغدغه هویت و بافت فرهنگى  آثار سیاه قلم، از اشکال و فرم هاى کارناوالى 
میخائیل باختین یارى جسته و منحصراً با نگاهى عمیق و تازه به جهان گروتسکى سیاه قلم پرداخته  است.  باختین، فیلسوف و 
نظریه پرداز بزرگ سده بیستم است و مفاهیم و ایده هایى همچون گفتگو، دیگرى، کارناوال و.. را در نظریات خود اعمال کرده 
 اســت. ایده هاى او تقریباً دودهه اســت که به عرصه هنرهاى  تجســمى راه یافته و ساختار مناســبى را در حوزه نقد این آثار 
براى هنرپژوهان بناکرده  اســت. باتوجه به  این که نگاه ویژه  باختین درخصوص کارناوال و "بدن گروتســک" مى تواند رویکرد 
مناسبى براى تحلیل دنیاى گروتسکى سیاه قلم باشد، این پژوهش، عناصرى از پیکره هاى سیاه قلم را که بر روى عملکردهاى 
بدن گروتســکى باختین تمرکز دارند با روش تحلیلى  ــ  تطبیقى تصویرکرده  اســت. بدن موردنظر باختین، بدنى اســت که 
منحصر به فرد و منفک از باقى جهان نیســت، بدنى اســت بى شــکل و رها شــده که پى درپى با مرگ و زندگى همراه است. 
پیکره هاى سیاه قلم این قابلیت را دارند که به واسطه این ویژگى ها، با این بدن در هم آمیخته و رها شده تعبیر و تفسیر شوند.
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محمد سیاه قلم، هنرمند مشهور و مجهول نیمه دوم سده نهم 
هجرى است. زندگى و هویت او هم چنان در پرده ابهام قرار دارد 
و تقریباً معادل یک قرن اســت که زمینه مطالعات پژوهشگران 
بى شــمارى را ســاخته اســت. بحث بر ســر هویت و منشا آثار 
نقاشــى هاى سیاه قلم و نتایج حاصله از آن  بسیار متفاوت است و 
محققان این عرصه، هنوز به دیدگاه مدلل ثابتى دست نیافته اند. 
پرداخــت کامل به این مباحــث در مجال این مقاله نیســت و 
اشاره اى موجز به  نمونه هایى از این بررسى ها کافى است تا نشان 
دهد که چگونه ذهن هنرپژوهان را به خود مشغول داشته است. 

غالب آثــار او در چهار مرقع به شــماره هاى 2152، 2153، 
2154، 2160 در کاخ موزه توپقاپى اســتانبول محفوظ است که 
مرقع 2153 با 546 رقعه که 31 نگاره آن متعلق به سیاه قلم است؛ 
بیشــترین تصاویر را به  خود اختصاص داده است. در سال1910، 
مرقع 2154 بــراى اولین بار توســط ماکــس فان برخم معرفى 
مى شــود مبنى بر این نظر که این مجموعه، طى نبردى معمولى 
از جانب تیموریان به قصر عثمانى انتقال یافته است. جى.  میون، 
با انتشار تصاویرى از حیوانات سیاه قلم، آنها را به مکتب تیمورى 
نســبت داده است. ارنست  کونل، پس از پایان جنگ جهانى اول، 
تصاویرى از مرقع 2153 را در نتیجه این  که این تصاویر متعلق به 
 ترکستان غربى قرن پانزدهم هستند؛ ارایه مى کند. اما سچوکین

پس از بررسى مرقع 2153، آنها را به مکتب هاى مغول، تیمورى 
و ماوراءالنهر نسبت داده و اظهار مى دارد که برخى از این  تصاویر 
به ســبک چینى و برخى در ترکیه رونوشت شده اند. موارد بسیار 
دیگرى مانند آناندا کوماراسوامى که سیاه قلم را هنرمندى هندى 
مى داند و یا نویســندگان ترك همچون تحســین اوز، امال سین، 
ایپشــر اغلــو و ایوب اوغلــو و ... که او را ترك نــژاد و متعلق به 
دربار ســلطان محمد فاتح مى دانند. اکثــر این پژوهش ها، صرفاً 
در جهت شناســایى هویت و ریشــه یابى فرهنگــى آثار محمد 
ســیاه قلم صــورت گرفته انــد و هم چنین تاثیراتــى که ممکن 
اســت او از فرهنگ و سنن دیگر گرفته باشــد و طریقه برخورد 
بــا آثار، غالباً مطابق با هدف شــناخت هویــت او و آثارش قرار 
دارد. ایــن پژوهش؛ فارغ از ایــن مقوله و دغدغه هویت فرهنگى 
ســیاه قلم، آن دسته از نقاشــى هاى او را که به نام آثار سیاه قلم 
 شــهرت یافته اند. با استفاده از اندیشه و رویکرد میخاییل باختین

 (1895ـ1975) مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار مى دهد و در 
راســتاى این هدف، به شــرح و بســط عناصرى از نقاشى هاى 
ســیاه قلم مى پــردازد کــه بــا عملکردهــاى بدن گروتســکى 
باختیــن قابل تعریــف و برابرى هســتند. باختیــن، مفاهیمى 
همچــون گفتگویــى و تک گویــى، فرجام ناپذیــرى و فضاهاى 
 کارناوالى را با تشــریح جهان هنرى و گروتســکى فرانسوا رابله

 ارائه مى دهد، که فضاى زیبایى شناسانه اى را براى تحلیل آثارى در 
حیطه هاى متنوعى از جمله در نقد ادبى، علوم اجتماعى، فلسفه، 
زبان و.. فراهم کرده است؛ این ایده ها و مفاهیم باختینى، به طرز 

شگرفى داراى قدرت مولد هستند، چنانچه فضاى درخور توجهى 
را براى تفســیر آثارى در حیطه هنرهاى تجسمى ایجاد کرده اند. 
درحقیقــت کاربــرد نظریــات زیبایى شــناختى باختین در 
 عرصــه هنرهاى تجســمى، براى اولین بار توســط دبــرا هاینز

 در ســال 1995 صورت مى  گیرد. هاینز در کتاب خود با عنوان 
باختیــن و هنرهاى تجســمى، با توجه به نظریــات باختین در 
ارتباط با هنرهاى تجســمى، مطالعات زیبایى شناســى خود را با 
تمرکز بر روى چهار مقاله اولیه باختین؛ به ســوى فلســفه عمل 
ـ نویســنده و کنش زیباشناسیک قهرمان ـ مساله محتوا، ماده و 
فرم در هنر لفظى ـ هنر و پاســخگویى، براى تاریخ و نقد جدید 
هنرهاى تجســمى اســتفاده مى کند. هدف او، اعمال نظریه هاى 
زیبایى شناختى باختین است که فضایى را براى تحلیل هنرهاى 

بصرى نیز عرضه کرده است. 
هم چنیــن در مقالــه اى تحت عنــوان باختیــن و هنرهاى 
تجســمى معاصــر کــه توســط جــردن و هالى دین در ســال 
2008 ارایــه مى شــود و حــاوى کاربــرد اختصاصــى مفاهیم 
گفتگو و کارناوال در نقد آثار هنرهاى تجســمى معاصر اســت. 
مفهــوم کارناوال باختیــن «یک واقعیت جداگانــه، یک فرآیند 
 Bakhtin,)  «آزادســازى، تخریب و نوســازى به ارمغان مى آورد
 316 ,1984) کــه پیوســته در ارتبــاط با رئالیسم گروتســک

 قــرار دارد، به نوعــى در یکدیگر گــره خورده اند و مکمل بخش 
عمــده اى از معناى یکدیگرنــد. در رئالیسم گروتســک، ارتباط 
گروتســک با امور مادى و جســمانى عالم مورد توجه است که 
نه تنها تخطى از هنجارها و نظم طبیعى جهان محسوب نمى شود، 
بلکه هنجارها و نظم ویژه خود را دارد. بدن گروتســک، مفهومى 
برخاسته از کارناوال و رئالیسم گروتسک است؛ رویدادى است که 

در مجاورت و بطن این دو شکل مى گیرد. 
بدن گروتسکى باختین، تجلى جهانى ناتمام و همواره در حال 
تغییر با ذاتى دوگانه اســت که در آن مرگ و زندگى در تقابل با 
هــم قرار دارند که «همزمان مى بلعــد، ایجاد مى کند، مى دهد و 
مى گیرد. هیچ گاه بین بدن گروتســک و جهــان تفاوتى قرار داده 
نمى شود بلکه این بدن به جهان منتقل مى شود، ترکیب مى شود 
و در آن ذوب مى شــود. این بدن، شــامل قلمروهاى ناشــناخته 
جدیــد اســت» (Dentith, 2005, 224). على رغم چنین بدنى؛ 
بدن غیرگروتسک، شــکل فردى و شخصى دارد. بدنى که دیگر 
به انتهاى خود رســیده و جایگاه آن در جهان خارج، فقط تولدى 
است که دیگر تمام شــده است و تنها در محدوده  بین یک آغاز 

و پایان رخ مى دهد. 
در صورتى که مــرگ در یک بدن گروتســکى معنایى ندارد و 
«مرگ یک شــخص تنها یک لحظه در زندگى پیروزمندانه مردم 
و نوع بشــر اســت، لحظه اى ضرورى براى تجدیــد و بهبود آنها» 
(Bakhtin,1984,111). باختین مى گوید: «نمى توان امید داشــت 
کارنــاوال جهان را تغییر دهد اما مى توان با کارناوال ارتباط درونى 

مقدمه
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میخائیل باختین

چارچوب نظری

ایده هاى باختین در حوزه هاى بسیار متنوعى همچون ادبیات و 
رمان، فلسفه، زبان، لغت شناسى، انسان شناسى، روان شناسى، علوم 
سیاسى و ارتباطات مطرح گردیده و به وفور براى تحلیل آثارى از 
این دست قرار گرفته  است چنانچه تزوتان تودوروف او را «به عنوان 
بزرگ تریــن نظریه پرداز ادبیات ســده  بیســتم معرفى مى کند» 
(تودوروف،7،1377). دوران زندگى باختین، همزمان با تاریک ترین 
دوره روســیه یعنى حکومت استالین اســت، فضاى تاریک و پر از 
خفقانى که اندیشــمندانى مانند باختین را بسیار تحت تاثیر قرار 
مى دهد و نظریه کارناوال تحت چنین شرایطى شکل مى گیرد که 
«حکومت هاى سرکوب  کننده اى هم چون استالینیسم وجود دارند 
که هر گونه مجارى ارتباطى معقول خود را مسدود کرده اند و عمًال 
مردم راهى جز خندیدن و جشن هاى شادمانه و مضحکه براى بیان 

احساسات عمومى خود ندارند» (انصارى،203،1384).  
هر گونه بحث درباره سودمندى نظریه هاى باختین با یک توصیف 
 گذرا از درك او از پدیدارشناســى خویشتن و ارتباط با "دیگرى"

 آغاز مى شــود که باختین آن را با ایده پاسخ گو بودن و گفتگوى 
متقابل مرتبط مى داند و این اندیشــه که فرد فقط در مکالمه با 
"دیگرى" است که معنا مى یابد، در مرکز تمامى ایده هاى باختین 
قرار دارد و بیش از همه در نظریه کارناوالى باختین قوت مى گیرد 
و تبدیل به بخشى جداناپذیر از زبان رمان گرا مى شود. بدین ترتیب 
«در نظام زبان و هم چنین در ســاختار رمان، مکالمه دقیقاً نقش 
کارنــاوال را ایفا مى کند» (نولــز،4،1391). باختین، این ایده از 
پاســخ گویى را درکتاب خود بوطیقاى داستایفسکى، توسعه داده 
و در حالى که داستایفســکى را آفریننده رمان چندآوایى مى داند 
و آن را در مقابــل تک آوایى قرار مى دهد، بر جنبه گفتار زبان یا 
پارول تاکید مى کند و چندآوایى را در کنار مفاهیم کارناوال گرایى 

و دگر مفهومى براى خوانش انواع متون ادبى به کار مى گیرد. 
 بنا بر تفسیر او، ایده توانایى پاسخ گویى با ایجاد ارتباط میان 
خویشــتن و دیگرى ابراز مى شــود و هنر و زندگى همان گونه به 
یک دیگر پاســخ مى دهند که انســان ها به نیازها و پرسش هاى 
یک دیگــر در زمان و مکان پاســخ مى دهند. در نظر او «انســان 
نقطه مرکزى اى اســت که در اطراف او همــه کنش هاى دنیاى 
 Smith, 2002,) «واقعى از جمله هنر، ســازمان دهى مى شــود
295). این که ما پاسخ گو هستیم که مسلماً ملزم به کردار ماست، 
مبناى ســاختار زندگى و خالقیت هنرى است. بنابراین تفسیر او 
از خالقیت روى التزام اخالقى ژرفى که هرکسى نسبت به دیگرى 
دارد، تأکید مى کند. چنین التزامى هرگز منحصراً نظرى نیســت 

انســان با جهان را تغییر داد» (نولز، 1391، 38). بر اســاس این 
گفتار، آن دسته از عناصر نقاشى هاى سیاه قلم را که انطباق بصرى 
مناسبى با صورت بندى هاى باختین از اشکال و فرم هاى کارناوالى 

و بدن گروتسک ایجاد مى کنند، تفکیک و تحلیل مى گردد اما پیش 
از تشریح مضامین و اعمال بدن گروتسکى در آثار مذکور سیاه قلم، 
سخنى اجمالى از آراى بنیادین میخائیل باختین ارایه مى شود.     

بلکه پاســخ محکم یک فرد به اشخاص حقیقى در موقعیت هاى 
خاص اســت. به این دلیل که ما به تنهایــى، به عنوان موجودات 
خودآگاه منزوى وجود نداریم و اثر خالقانه ما همیشــه پاسخى 
به دیگران اســت. پس در مباحث باختین، موضوع علوم انسانى 
چیزى جز ارتباط نیست و هر آواى منفرد، تنها از طریق آمیختن 
با آواهاى دیگر اســت که مى تواند معنادار شود و همه کنش ها و 
خالقیت را ممکن ســازد «منطق گفتگویى، گوهر اصلى اندیشه 
او در زمینه انسان شناسى فلسفى است» (احمدى،102،1386). 
دامنه معنایى کارناوال بســیار وســیع اســت و ساختار اساسى 
آن بــا مفهوم چندآوایى و دیگرى شــکل مى گیــرد؛ اما مهم ترین 
مفهومى که باختین از کارناوال ارایه مى کند، رئالیســم  گروتســک 
اســت مفهومى که در «ارتباط با سنت رئالیسم و فرهنگ عامیانه 
اســت و گاهى انعکاس دهنده تاثیر مســتقیم  فرم هــاى کارناوالى 
اســت» (Bakhtin,1984, 35) که باختین به واســطه آثار فرانسوا 
رابله (نویسنده قرن شانزدهم فرانسه) درکتاب خود با عنوان رابله و 
دنیایش، به بررسى این مفاهیم مى پردازد و تحلیلى از نظام اجتماعى 
و فرهنگ عامه اواخر سده هاى میانى و اوایل رنسانس ارایه مى دهد.

کارناوال باختین، تجلى روح کارناوال در تولیدات فرهنگى مانند 
نقاشــى و آثار ادبى اســت که در کانون زندگى روزمره قرار دارد 
و عناصــرى از زندگى روزمره در آن حضــور دارند که به تعبیرى 
کارناوالیزه شــده اند و به باور باختیــن، «کارناوال در مرز بین هنر 
و زندگــى قرار گرفته اســت در واقع کارناوال خود زندگى اســت 
که بر اســاس الگوى خاصى از نمایش ـ بازى شکل گرفته است» 
(نولز،6،1391) و در آن از انواع ماسک ها، هیوالها، جشن، دیوانگى، 
شــادى و بازى  در جهت تخریب و آفرینش اســتفاده مى شــود. 
کارناوال، ترکیبى از امور متضاد است همچون قرارگیرى امر خیالى 
و واقعى در کنار هم، بهشت و جهنم، روح و جسم، زندگى و مرگ و 
... که همواره در جهانى واحد در هم مى آمیزند و هم   چنان در تبادل 
با یکدیگر قرار دارند. آرمانشــهرگرایى و فرجام ناپذیرى، نسبیت و 
مرگ ازدیگر مضامین و انگاره هاى کارناوالى است؛ در واقع و به طور 
ســمبلیک، هر آنچه رهایى دهنده، تحکم آمیز و حاکمانه است به 
طبقات تحتانى فرو مى رود تا دوباره در قالبى جدید زاییده شود و 
آرمانشهرگرایى کارناوال، مربوط به همین انگاره از مرگ است که در 
ارتباط تنگاتنگ با رئالیسم گروتسک قرار دارد و اصل مادى بدنى را 
به تصویر مى کشد که «به «بدن موروثى جمعى همه مردم» اشاره 
دارد و در آن از بدن شــخصى، فردى و خودمحورى که در زندگى 
روزمره مورد نظر است، اثرى نیست» (Dentith, 2005, 227). بدن 
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انسان در اینجا بازنمایى کامًال شاخصى دارد و به عبارتى بخش هایى 
از بدن انســان که به  روى جهان گشــوده هستند و ورود و خروج 
جهان از طریق آنها صورت مى گیرد، برجســته مى شوند. بنابراین 
در این انگاره ها، «دهان هاى باز، اندام هاى تولیدمثل و شــیردهى، 
شــکم ها و بینى ها، بزرگ نمایى مى شــوند» (نولــز،24،1391).

باختیــن در فصل پنجــم ازکتاب رابله و دنیایــش، وجوه بارز 
بدن گروتسک را توصیف مى کند و اظهار مى دارد که «بدن گروتسک 
از بقیه جهان جدا نیســت و با تمامى صفات شاخص خود، صفاتى 
که بدن رئالیسم گروتســک را بى ریخت و بى شکل جلوه مى دهد؛ 
در چارچوب زیبایى شناســى نئوکالسیک (آن طورى که رنسانس 
تصور مى کرد) جایگاهــى نــدارد» (Bakhtin,1984, 29). او دو 
بدن گروتسکى و غیرگروتسکى را با یکدیگر مقایسه کرده و این دو 
را در مقابل هم قرار مى دهد: «بدن غیرگروتسک ویژگى هاى فردى 
دارد و بخش هاى گویا مانند سر، صورت، چشم ها، لب ها و سیستم 
عضالنى نقش برجسته اى را در جهان خارج بر عهده دارند. بدنى که 
دیگر تمام شده، موقعیت و جایگاه آن در جهان بیرونى پایان یافته 
است و مرزهاى بین آنها هیچ گاه کم رنگ نمى شود. بدنى یگانه که 
هیچ اثرى از دوگانگى در آن وجود ندارد. هر اتفاقى که در این بدن 
رخ مى دهد، همواره همراه با مرگ بدون تولد اســت که در سطح 
یک زندگى ساده و فردى و تنها در همین محدوده انجام مى گیرد. 
محدوده اى که آغاز مطلق و پایان مطلق  اســت؛ آغاز و پایانى که 
.(Dentith, 2005, 230) «هیچ گاه نمى توانند یکدیگر را ببیننــد

درصورتى که در بدن گروتسکى «مرگ، هیچ  چیزى را به پایان 
نمى رساند، زیرا در بدن اجدادى یعنى بدنى که در نسل بعد احیاء 
مى شود، دوباره آغاز مى گردد. رویدادهاى بدن گروتسک، همواره 
در تقاطــع بین دو بدن یعنى میان مرزهاى بین یک بدن و بدن 
دیگر پرورده مى شود به  این صورت که در یک بدن، مرگ نمودار 
مى شود و در بدن دیگر تولد و این دو در یک تصویر دو بدنه ادغام 

.(Dentith, 2005, 230) «مى شوند
 بنابرایــن بــدن مورد نظر باختیــن، وجوه کامــًال مثبت دارد 
کــه به صورت فردى و دور از دیگــر قلمروهاى زندگى نمایش داده 
نمى شــود. بدنى که پیوسته رشــد و تولید مثل مى کند، مى زاید و 
مى میرد و بر تمامى عناصر مشترك گیتى (آب، باد، آتش، خاك یا 
زمین) تاکید مى ورزد که در نهایت منجر به درکى شادگونه و پیروزى 
از بدن مى شوند. از منظر باختین، رسالتى که رابله به انجام رسانیده تا 
انگاره هاى گروتسک را سمت و سویى خاص ببخشد، «مجسم کردن 
جهان و واقعیت بخشــیدن به آن اســت. پیوند دادن همه چیز به 
زنجیره هــاى زمانى و مکانى اســت و هم چنین ارزیابى همه چیز با 
معیارهاى بدن انســان و ساختن تصویرى نو از جهان در مکانى که 

تصویر قبلى جهان فرو پاشیده است (باختین،245،1387).

بدن گروتسک در نقاشی های سیاه قلم

از جمله موضوعات مهمى که سیاه قلم را برجسته و بارز مى نماید، 
شخصیت هایى اســت که او از دیوها ترسیم کرده است؛ موجودات 

دورگه  افسانه اى که به عنوان دیوهایى استثنایى در تاریخ هنر جلوه 
کرده اند. تصویرسازى دیو از گذشته در «آسیاى مرکزى متدوال بوده 
اســت، دیوها در روایات و قصص با نام هایى چون دیو، جن، ابلیس، 
شــیاطین و هیوالهاى عظیم الجثه و در اســناد قدیمى با نام هاى 

گلیم گوش یا سگ سر» نقل شده اند (کریم زاده،856،1376). 
در حقیقــت «واژه دیــو در قدیم به گروهــى از پروردگاران 
آریایى اطالق شــده کــه پس از ظهــور زرتشــت و اهورامزدا، 
پــروردگاران عهد قدیم یــا دیوان، گمراه کنندگان و شــیاطین 
خوانده شــدند» (یاحقى،201،1386). بنابرایــن در طول تاریِخ 
نگارگــرى ایــران، تصویــر حیوانــات اســطوره اى و موجودات 
ماورایى چون دیو به شــکل نیروهاى شر و کابوس هاى شیطانى 
وجود داشــته و انســان ها مــدام از آنهــا دورى مى جســتند. 
چنانچه مطابق روایات، «دیوان، موجودات زشــت رو و شاخ دار و 
حیله گرى هستند که از خوردن گوشت آدمیان روى گردان نیستند، 
اغلب ســنگدل و ستمکارند و از نیروهاى عظیمى براى تغییر شکل 
ظاهرى خود برخوردارند؛ در انواع افســون گرى چیره دست اند و در 
داستان ها به صورت دلخواه درمى آیند و حوادثى را ایجاد مى کنند» 
(یاحقى،202،1386). این خشــونت و شــرورت در آثار ســیاه قلم 
مشاهده نمى شود، هیوالهاى شرورى که گوشت آدم ها را مى خورند، 
در اینجا تبدیل به موجوداتى مى شوند که هم چون انسان ها کجاوه ها 
را حمل مى کنند و به فراغت مى پردازند. موجوداتى که در حالى که 
به شیوه انسان ها رفتار و درکنار آنها زندگى مى کنند، داراى بدن هایى 
مرکب از انسان و سر حیوان هستند، با یکدیگر کشتى مى گیرند و 
نزاع مى کنند و براى این نبرد، از ابزار و آالت انســانى گرز و قمه و 
پاى گاو و .. اســتفاده مى کنند. یکدیگر را زخمى کرده و به تفریح 
مى پردازند. اسب ها را مى دزدند، آنها را قربانى کرده و مى خورند، حتى 

جشن مى گیرند و مراسم رقص و پایکوبى برپا مى کنند. 
امــا دیوهاى ســیاه قلم، از حیث توصیف ظاهــرى، مطابق با 
پیکرنگارى اهریمنى در هنر ایرانى اســت و ویژگى هاى ظاهرى 
که از دیوها در افســانه ها و روایات کهــن ایرانى صورت گرفته، 
با پیکره هاى دیونماى ســیاه قلم هماهنگى دارد چنان چه در این 
روایات، دیوها شــلوارهاى کوتاه و ضخیم و محکم داشــته و بند 
تنبان به کمر آویزان مى کرده اند. ریش و ســبیل بلند و ژولیده با 
شــاخ هاى گوناگون و متفاوت از قبیل تک شاخى و یا شاخ هاى 
متقارن حیوانى دارند. چهره هاى ترسناك و وحشت زده با «رنگ 
چشــم هاى ســرخ و از حدقه بیرون آمده، پوست بدنشان پرمو، 
برجسته و خالدار و گاهى بســیار پرپشت که بسان یال اسب به 

اطراف افتاده است» (کریم زاده،850،1376). 
حالــت و چهره این دیوها شــبیه دیوهاى ســیاه قلم اســت؛ 
هیوالهاى تنومندى که اندام هایى غول آســا، شاخ هاى چند تکه با 
دم، پوســت چروکیده و کریه دارند که در عین  حال قابل ارجاع به 
شــخصیت هاى وصف شده باختین از داستان فرانسوا رابله هستند، 
 تصویــرى کــه او از قهرمانان رابلــه یعنى گارگانتــوا و پانتاگروئل

 عنوان مى کند «موجودات عظیم الجثه اى هستند که در هیات غوالن 

درآمده اند که در واقع طبقات مختلف جامعه و افراد بشــر را در نظر 
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مجسم مى سازند» (شکورزاده،14،1367). در تصویر1، این هیوالهاى 
غول پیکر یا به بیانى دیوهاى ســیاه قلم در ضیافتى کارناوال گرایانه، 
با سرخوشــى وحشــیانه اى مى رقصند و اگر فرض بر این باشد که 
این پیکره ها همان انسان هاى شمنى نقابدارند که در حال تقلید از 
دیوان هســتند، پس بدون شک در این جشن از عنصر نقاب و بازى 

کارناوالى، بسیار بهره گرفته شده است. 
نقابى که «عنصر شــادمانه و مســرور زندگى را در خود دارد و 
بر رابطه درونى واقعیت و تصور اســتوار اســت؛ که وجه مشخصه 
 .(Bakhtin, 1984, 40) «باســتانى ترین آیین ها و نمایش هاســت
چنان چه باختیــن مى گوید «درکارناوال، مردم با لباس عوض کردن 
و نقاب بر چهره زدن، به صورتى نمادین تغییر هویت مى دهند. دیگر 
براى خود هویت فردى و مجزا قائل نیستند، از محدوده قالب فردى 
و همیشگى شان فراتر رفته و به بدن جمعى توده مى پیوندند و حتى 
گاهى از آن نیز فراتر رفته و به اشــیاء دیگــر و جهان مى پیوندد» 
(Bakhtin, 1984, 111). نکتــه حایز اهمیــت، درحالت پیکره ها و 
شال هاى مواج آنهاست، شال هایى که در هوا به اهتزاز درآمده است و 

با حرکات دیوانه وار دست ها و پاهاى رقاص ها مقابله مى کند. 
به نوعى مى توان گفت عناصرى از طنز، بازى، سرگرمى و نشاط 
در آن وجود دارد و به تعبیر باختین، مراسم کارناوالى «با بازارها و 

سرگرمى هاى گوناگون در فضاى آزاد و با شرکت غول ها، کوتوله ها، 
هیوالها و حیوانات دســت آموز برگزار مى شدند؛ جو کارناوالى در 
روزهایى حکم فرما بود که افسانه ها بودند»(لچت،12،1380) و اما 
مهم ترین عناصرى که در جشن مطرح مى گردد و تبدیل به یکى از 
مهم ترین مظاهر بدن رئالیسم گروتسک مى شود، خوردن و نوشیدن 
بیش از حد اســت. چنین انگاره اى در تصویر2 به طور آشــکارى 
مشاهده مى شود و مانند دیگر آثار سیاه قلم از این مجموعه، تمرکز 
بر روى بدن و توابع آن است و یکى از دو پیکره دیونما در حالى که به  
عیش و نوش پرداخته اند، مشغول نوازندگى با نوعى ساز زهى است.

نوشیدن، موزیک و رقص به عنوان عناصر اصلى در اینجا نمایش 
داده مى شوند و بازنمایى گروتســک از گفتمانى خیال انگیز براى 
توصیف بدن و عملکردهاى آن تعریف مى شــود و باختین حضور 
غول ها را در کارناوال ضرورى مى داند و اذعان مى دارد که «غول ها 
نیــز، بخش ضرورى و الینفکى از تصاویر کارناوالى بودند؛ و به  این 
 Dentith,) «دلیل با تصویر گروتسک از بدن نیز به شدت مرتبط اند
235 ,2005). از همیــن رو، پیکره هــاى دیونما به عنوان بدن هایى 
انسانى، و مطابق با عملکرد بدن گروتسکى در یکدیگر ادغام شده؛ 
و آن گونه که بدن انســان در نگارگرى ایرانى تصویر مى شود یعنى 
بدنــى که واال و معنوى و غیرمادى اســت و تنها نقش کالبدى را 

تصویر1- دیوان در حال رقص و پایکوبی، 22/2× 48/5 سانتیمتر، آلبوم 2153، کاخ موزه توپقاپی استانبول.
(http://www.akg-images.co.uk) :ماخذ

تصویر2- دیوهای نوازنده، 27/9×42 سانتیمتر، آلبوم؟،کاخ موزه توپقاپی استانبول.
(http://www.akg-images.co.uk) :ماخذ

نمود «بدن گروتسک» در نقاشــى هاى محمد سیاه قلم بر مبناى اندیشه 
میخائیل باختین
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برعهده دارد که حامل روح الهى و الیتناهى اســت؛  در نقاشى هاى 
سیاه قلم تبدیل به بدنى شده که طبق فرآیند جشن از طریق اعمال 

کارناوالى تبدیل به یک بدن جهانى مى شوند. 
تصاویر دیگرى از سیاه قلم که در آنها تاکید بر رقص، ضیافت 
و شادمانى وجود دارد، متعلق به چهره هاى انسانى و شمنى است. 
در تصویر3، دو مرد شمنى پابرهنه مقابل یکدیگر نشسته که یکى 
در حال نواختن و دیگرى درحال تشویق و دست زدن براى نوازنده 
اســت و به این ترتیب با او مشارکت مى کند و یا در تصویر4، دو 
شمن با شور و هیجان مضاعفى که سیاه قلم به آنها بخشیده است، 
هم چون تصاویر پیکره هاى رقــص دیونماها، با حرکات دورانى و 
چرخنده دســت و پاها که با امواج شال، موزون گشته؛ توصیف 
شــده اند. براى تاکید بــر نهایت چرخش بــدن، اعوجاج اندام ها 
درحالتى نشــان داده شــده که یک پا باالتر از پاى دیگرى قرار 
دارد و بازوها و آرنج و مچ  دست به سمت عقب، پیچ خورده است. 
داللت صریحى به انگاره جشن و سرور در تصویر5 وجود دارد. 
عقب پیکره هایى که نشسته و درحال تعامل و گفتگو هستند، دو مرد 
حضور دارند؛ مردى که مى رقصد و مردى که نوشیدنى را پیشکش 
مى کند. از این رو جســمانیت انســان و جهان پیرامون آن  که در 
قلمرو ارتباط مستقیم با بدن قرار دارد، پى در پى محو و مجدداً احیا 

مى گردد و نتایج خوردن و آشــامیدن در جشن به همراه عمل دفع 
به عنوان فرایندى از بدن گروتســک در این تصاویر، جلوه مى یابند.

چنانچه تاکید «بر بدن مادى، مصرف و بیرون شــدگى بیش 
از حــد را به ارمغان مــى آورد که در مجــاورت نزدیکى با بازى 
کارناوالى و جشــن دارد» (Stewart, 1993, 313) و البته اشاره 
تصویرى مســتقیم و آشکارى از اعمال دفع (دفع از باال و پایین) 
در اینجا مشاهده نمى شود و تنها عمل پدیدار دفع که در تمامى 
تصاویر مذکور وجود دارد، دفع عرق اســت که به وسیله تحرك و 
جنبش وحشــیانه بدن رقصنده ها تولید مى شود و «دفع عرق از 
 Dentith,) «ویژگى هاى عناصر گروتســکى در رمان رابله اســت
243 ,2005) و بدنى که مى خورد و مى نوشد، مى زاید و مى میرد، 
دیگر شخصى و فردى نیســت و در پیوستگى مداوم با بدن هاى 
دیگــر و با طبیعت و جهان قرار دارد همان گونه که باختین بیان 
مى کند «این بدن متعلق به انســانى محصور در توالى بازگشــت  
ناپذیر زندگى نیست پیکرى غیر شخصى است که ساختار و همه 
فرایندهاى زندگى اش نشان داده مى شود، پیکره کل نژاد بشرى، 
که متولد مى شود زندگى مى کند به روش هاى گوناگون مى میرد 

تصویر3- نوازندگان (شمن سرخ و سیاه)، 15/7×26 سانتیمتر، آلبوم 2153، کاخ 
موزه توپقاپی استانبول. 

(http://www.akg-images.co.uk) :ماخذ

تصویر5 - سه درویش به همراه پیرزن و فرد سوار بر اسب، 15/8× 28/5 سانتیمتر، آلبوم 2153، کاخ موزه توپقاپی استانبول.
(http://www.akg-images.co.uk) :ماخذ

تصویر4- رقص شمن ها، 18/5× 24/8 سانتیمتر، آلبوم2153، کاخ موزه توپقاپی 
استانبول.

(www.pinterest.com/pin/297308012871543526) :ماخذ

تصویر6- دیو ایستاده، 27/3× 15/6 
موزه  کاخ   ،2153 آلبوم  سانتیمتر، 

توپقاپی  استانبول.
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و دوباره حیات مى یابد» (باختین،239،1387).
ویژگى هاى فیزیولوژیکى که سیاه قلم از پیکره هاى خود به خصوص 
پیکره هاى دیونما ترســیم کرده است، شــامل دست و پاهاى زبر و 
خشن با ناخن هاى بلند و نمایان است که گاهى پیچیده به بندهاى 
فلزى محکم اند؛ هم چنین دهان هاى گشــاد با دندان هاى نیش دار 
و آرواره هــاى برآمده، بینى هاى مســطح و اغلب عریض یا منقارى، 
چشم هاى از حدقه  بیرون زده، مو و ریش هاى افراشته و به هم ریخته، 
دم هاى طویل و اکثراً خال دار، گوش  و شــاخ هاى حیوانى، بازوها و 
عضالت درشت و ناهنجار. غالباً در یک بدن گروتسکى، سر و گوش 
و دماغ هنگامى که فرم هاى حیوانى به خود بگیرند یا تعلقاتى زنده از 

اشیاء بى جان شوند، خاصیت گروتسک به دست مى آورند. 
تمامى و یا بیشــتر قســمت هاى فیزیولوژیکى و اعضاى بدنى 
توصیف شــده پیکره هاى ســیاه قلم مى توانند جزو خصلت هاى 
بدن گروتســک قــرار بگیرند چنانچــه «بومى ترین افســانه ها، 
پدیده هاى طبیعى مثل کوه هــا، رودخانه ها، صخره ها و جزیره ها 
را بــه بدن  غول ها یا بــه اعضاى مختلف آنهــا مرتبط مى کنند، 
 Dentith,)  «بنابراین بدن غول ها از جهان یا طبیعت جدا نیست

235 ,2005). در حقیقت گروتسک «به دنبال اندام هایى است که 
برجسته شــده و از بدن جلو مى زننــد. اندام هایى که در تعامل با 
جهان خارج هستند، بدن را امتداد داده و آن را به بدن هاى دیگر 
و جهان بیرون متصل مى کنند» (Dentith, 2005, 226)  که از 
جمله این ویژگى ها، چشــم هاى برآمده است که تقریباً در بیشتر 

نقاشى هاى سیاه قلم بازنمایى شده است(تصاویر 6، 7و 11).
درواقع خود چشــم به تنهایى جایگاهى ندارد اما هنگامى که 
ناهموار و برآمده مى شــود، بافتى در هم تنیــده و ناب از بدن را 
شکل مى دهد. بینى بزرگ، دهان باز و دندان هاى نمایان، از دیگر 
عناصر این بدن هستند که هم چنان در تمامى پیکره هاى دیونماى 
سیاه قلم و برخى شــمن ها به وضوح دیده مى شوند (تصاویر 2، 3 

و 6) که این ویژگى در تصاویر 7، 8، 9، 11 و 12 بارزتر است. 
دهان هاى گشــاده اى که از ال به الى خطوط مواج و ستبر بافت 
صورت، بیرون زده اســت و غالباً درحال گفتگــو، آواز خواندن و یا 
خوردن و نوشیدن هستند. تقریباً تمامى مضامین بدن گروتسک از 
طریق خوردن و نوشیدن تحقق مى یابد. بنابراین دهان باز و گشوده، 
تبدیل به مهم ترین وجه بدن گروتسک مى شود زیرا اعمال خوردن و 

تصویــر7 - صحنــه مکالمه دو گدای ســیاه و 
ســفید به همراه پیرزن، 19/3× 35/5 سانتیمتر، 

آلبوم2153، کاخ موزه توپقاپی استانبول.
w w w . p i n t e r e s t . c o m / ) : خــذ ما

(pin/291467407106537472

تصویر9- نزاع دو دیو، 19/3× 23/7 سانتیمتر، آلبوم 2153، کاخ موزه توپقاپی استانبول.
(http://www.akg-images.co.uk) :ماخذ

تصویر8- بخشــی از مذاکره ســه مرد، 17/5× 24/9 
سانتیمتر، آلبوم2160، کاخ موزه توپقاپی استانبول.

(http://www.akg-images.co.uk) :ماخذ
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نوشیدن با این انگاره بازنمایى مى شود. «دهان گشوده و دندان هاى 
 Bakhtin,) «نمایان، تصاویر برجسته گروتسکى پانتاگروئل هستند
441 ,1984) و از راه دهان اســت که مبادله بین بدن ها و جهان و 
مرگ صورت مى گیرد و هر چیزى که به بخش هاى پایینى بدن فرو 
مى رود و دفع مى شود، از طریق دهان بلعیده شده و انجام مى پذیرد. 
بنابراین تصویر هنرى و گویاى گروتسک از بدن به  این  صورت 
اســت که «سطح بسته، صاف و غیرقابل نفوذ بدن را کنار گذاشته 
و رشد ناهنجار، بیرون زدگى ها، روزنه ها و سوراخ ها را حفظ مى کند 
یعنى بخش هایى که از فضاى صاف و محدود بدنى فراتر رفته یا در 
 (Dentith, 2005, 227) «عمق بدن وارد مى شوند را نگه مى دارد
مانند کوه ها، گودال ها، حفره ها، برجستگى ها و فرو رفتگى هایى از 
این دســت... که مبالغه در هر یــک از این عناصر به بیان باختین 
تصویرى از «قطع عضو» مى ســازد. «قطع عضو»، به معناى اغراق 
بیــش از حد در یک عضو اســت و باختین آن را این گونه شــرح 
مى دهد که «اگر اندام هاى غیرگروتســک در ابعاد غول آسا بزرگ 
شــوند، به طورى که از مرزهاى بدن فراتــر رفته و تبدیل به یک 
عضو مســتقل گردند، بر اعضاى دیگر غالب  شده و تبدیل به اندام 
گروتسک مى شوند. مانند گوژپشتانى با قوزهاى عظیم، دماغ هاى 
غول آســا، پاهاى دراز غیرعادى و چنبرى، گوش هاى بزرگ، ریش 
.(Dentith, 2005, 235) « انبوه و گره خورده و پر از فراز و نشیب

یک ارجاع زیبا از کاربــرد ریش انبوه در تصویر9 وجود دارد. دو 
دیونما که در نزاع و نبرد با یکدیگر، پیچ خورده اند و در کشاکشــى 
طنزگونه، همه خصلت هاى بدن گروتسک مانند دهان باز با دندان هاى 
بیرون زده و نمایان و دماغ غول آســا را آشــکار مى کنند هم چنین 
توصیف بافت سخت، سفت و زبر پوست بدن که از دیگر ویژگى هاى 
فیزیولوژیک ذکر شده از سیاه قلم بارزتر و مبالغه انگیزتر است. بافت 
بدن ها به گونه اى است که مرزهاى بین دو بدن را در هم مى شکند. 
اغراق در بازنمایى بافت پوست بدن مى تواند به نوعى قطع عضو 
محســوب  گردد که در پیکره هاى دیونما و شمن ها بسیار گویاتر 
است و براى تاکید بر ناهنجارى عضالت بدن استفاده شده است. 
در تصاویــر 1، 3، 4 و 7، انبوهى از خطوط مواج با بافت الیه الیه 
لباس ها موازى شــده است و سیاه قلم، تنها با استفاده از دو رنگ 

سرخ و ســیاه به اجراى بافت زمخت، برآمده و ناهموار پوست و 
پارچه پرداخته است، تا از یکدیگر قابل تفکیک باشند و چنانچه 
یک رنگ براى کل پیکره ها اعمال شــود، تفکیک ناپذیر خواهند 
شد. بنابراین استفاده از بافت یکسان براى پارچه و پوست خشن 
بدن، موجب آمیختگى بدن و پارچه گشــته است و در هم تنیده 
شده اند، بدین ترتیب هیچ مرزى میان شى و بدن باقى نگذاشته 
است و بدن و پارچه (به عنوان یک شى) در یکدیگر ادغام شده اند 

تا دیگر مرزى میان بدن با جهان باقى نماند. 
بافت ناهمــوار پارچه و بــدن، تبدیل به پوســتى چروکیده، 
چین  خورده و پر فراز  و  نشــیب شــده (هم چون دشــت و کوه) تا 
استعاره اى باشد براى بیان برجستگى و فرو رفتگى  هاى جهانى یک 
بدن غول آساى گروتسکى. ویژگى همه این روزنه ها و برآمدگى ها، 
عبور از مرزهاى بدن است. از طریق اینهاست که مرزهاى بین بدن 

و جهان، و مرزهاى بین بدن با بدن هاى دیگر شکسته مى شود. 
از جملــه تصاویر زیبــاى دیگرى که در هم شــدگى بدن ها، 
تحلیل و گشــوده شــدن مرزهاى میان طبیعت و بدن را هویدا 
مى کند، نمایش دو پیکره دیونما در تصویر10 است که با یکدیگر 
گالویز شــده و در کشاکشــى جدال برانگیزند. پیکره هایى که در 
گرفت و گیرى تفکیک ناپذیر، در هم  تنیده و یکى شــده اند و مرز 

یک بدن با بدن دیگر به طور نمایانى از بین رفته است. 
پیکار میان دو پیکره، موجب آمیختگى خطوط مرزهاى بدنى 
با یکدیگر و جهان پیرامون شــده و هرچه که تحکم آمیز و آمرانه 
است، به طبقات تحتانى غوطه ور شده تا دوباره از نو زاییده شود. 
مرگ و حیات از تالقى و برخورد مرزهاى میان دو بدن، همزمان 
ایجاد مى شــوند و تصویــرى از بدن دوگانه مــورد نظر باختین 
پیوســته خلق مى گردد. بدن دوگانه اى کــه همزمان از مرگ و 
زندگى برخوردار است و این چنین پیکار آمیخته با مضمون مرگ 
در تصویر دیگرى از سیاه قلم مالحظه مى شود که اشاره آشکارى 
به پدیده هاى طبیعى زندگى مانند عمل خوردن دارد به خصوص 

در پیکره هاى ناهنجار دیونماى(تصویر11). 
انــگاره اى پر جنب و جوش، پویا و در عین حال زایل شــده  که 
تقریباً همه بخش هاى آن، به طرز جنون آورى وارد زنجیره خوردن 

تصویر10- کشتی گرفتن دو دیو، 
19× 23 ســانتیمتر، کاخ مــوزه 

توپقاپی استانبول.
http://www.akg-) ماخــذ: 

(images.co.uk
تصویر11- نزاع دیوها بر سر الشه اسب، 20× 49/6 سانتیمتر، آلبوم 2153، کاخ موزه توپقاپی استانبول.

(/www.pinterest.com/pin/488640628297495541) :ماخذ
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و شکم بارگى شــده اند. مبالغه و اغراق در تم خوردن و پُرخورى، 
در تمامــى صحنه  هاى رابله وجود دارد امــا در بخش مربوط به 
غول دماغ بریده، این مبالغه وارد زنجیره بدن انســان مى شــود 
طورى که «غول دماغ بریده وحشــتناك، همه قابلمه ها، دیگ ها، 
کترى ها، تابه ها و حتى اجاق هاى خوراك پزى و تنورهاى جزیره 
را به سبب نبود خوراك معمولش یعنى آسیاب هاى بادى بلعیده 
بود ...» (باختین،271،1387) و این مى تواند شبیه به سرمستى و 
شکم پرستى پیکره هاى دیونماى سیاه قلم باشد که اسبى را قربانى 
کرده و بر ســر تکه هاى قطعه قطعه شده بدن آن در پیکار و نبرد 

طنزگونه اى قرار گرفته انــد. در اینجا به طور اغراق آمیزى زنجیره 
بدن انســان با خوردنى ها، عمل دفع و مرگ، بسیار تالقى کرده 
تا جهان را عینیتى مادى ببخشــند. دو عنصر متناقض وحشت و 
طنــز در هم گره خورده اند و در حقیقت، بخش اعظم این تصویر، 
آغشــته به تم هاى دوگانه اى اســت که باختین از رابله توصیف 
مى کند «تم هاى دوگانه اى مانند مرگـ  تولد (مانند به دنیا آمدن 
پانتاگروئل، مطابق با مرگ مادرش و....)، مرگ و خنده، بیمارى ـ 
درمان و... را به عنوان عناصر گروتسک در رابله مطرح مى کند»19 
(Dentith, 2005, 227). پس در ژرفناى شکم چرانى پیکره هاى 
این اثــر، عناصر دیگرى مانند مرگ و تولد نیز پدیدار مى شــود 
به همــان صورتى که باختین مى گوید «در رمــان رابله، مرگ و 
غذا، مرگ و شــراب، مرگ و خنده، بارهــا در کنار یکدیگر قرار 

گرفته اند» (باختین،271،1387). 
پیکره هایــى که در تالطمى براى بدن مرده و پاره پاره  شــده 
اسب، به صورت بدن هایى که به چالش مى کشند، مبارزه مى کنند، 
مى میرند و دوباره از نو زاده مى شوند؛ نمود پیدا مى کنند. تصویر 
مرگ در اینجا بســیار با مفهوم تنزل و فروکاستن مرتبط است. 
پیکره هاى حریص و پرخورى که با شکار و قربانى کردن اسبى به 
انــگاره خوردن و دفع و در نتیجه در ارتباط با الیه هاى پایینى و 
زیریــن بدن مادى قرار گرفته اند و در روند کاهش از خود، ایجاد 
تنزل مى کنند. «تنزل، هم داراى جنبه منفى و ویران گرانه است 
و هــم وجه مثبــت و بازآفرینى دارد و این یعنى افکندن شــى 
بــه گودال فنا، به معنى نابودى مطلق نیســت بلکه راندن آن به 
اندام هــا و الیه هاى پایینى بدن، یعنى محــل وقوع لقاح و تولد 
جدید است. بنابراین تنزل براى تولدى جدید، حفره اى جسمانى 
ایجاد مى کند که ماهیتى دوسویه دارد؛ همواره بار مى گیرد و بار 
مى دهد» (Bakhtin,1984, 20). صــورت هویدا و نمایان مرگ 
انســانى در تصویر12، به عنوان عنصــرى از بدن مادى، در نقش 
تنزل دهنده ظاهر مى شود. صحنه اى که یک دیونما در حال حمل 
جســد انسانى است. گرچه دیونماها با انگاره مرگ پیوند نزدیکى 
دارند20 ، اما در اینجا بدن گروتســکى باختین، مرگى را به تصویر 
مى کشد که حتى در این جهان، پایان مطلق همه چیز محسوب 
نمى شــود و به تفســیر او، «مرگ در دنیاى جمعــى و تاریخى 
زندگى بشــرى، آغازگــر و پایان بخش هیچ امر سرنوشت ســاز و 

تعیین کننده اى نیست» (باختین،280،1387). 
تصویر12- دزدیدن جســد توسط دیو، 19/6× 15/3 سانتیمتر، کاخ موزه توپقاپی 

استانبول. 
(/www.pinterest.com/pin/311381761709152360) :ماخذ

ارزش زیبایى شــناختى باالى آثار محمد ســیاه قلم و دیدگاه 
منتقدانه، زیرکانه و ظریف او نسبت به موضوعات روزمره زندگى 
همچون شــادى و جشن و اســتفاده از عناصرى مانند خوردن و 
نوشــیدن، او را از الگوهاى پیرامونى زمانه خود بسیار جدا کرده 
اســت. در کنار استفاده از عناصر جشــن و سرور و خصلت هاى 
عصیان گرایانه و شوریدگى طنزپردازانه میان پیکره ها که با نوعى 
تمثیل سازِى وهم آلود و جنبه هایى از بازى به تصویر کشیده شده 

نتیجه

اســت؛ تمرکز اصلى او بر روى بدن و کالبد اســت، بدن هایى که 
دیگر ماهیــت آرمانى و متعالى ندارند و بــا خصایص بازنمودى 
بدن گروتسکى باختین تناســب دارند. بنابراین جشن، موزیک و 
رقص در این تصاویر به عنــوان عناصرى کاهش دهنده که ایجاد 
تنزل مى کنند، از جایگاه مهمــى برخوردارند و از این رو با دیگر 
عناصر بدن گروتسک هم چون خوردن و نوشیدن و دفع در ارتباط 
مستقیم قرار دارند که گویاى تعامل و گفت و گویى است که میان 

نمود «بدن گروتسک» در نقاشــى هاى محمد سیاه قلم بر مبناى اندیشه 
میخائیل باختین
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1 Max von Berchem.
2 G. Migeon.
3 Ernst Kuhnel.
4 I.Stchoukine.
5 Ananda K. Coomaraswamy.
6 Tahsin Oz.
7 Emel Esin.
8 Mazhar Ipsiroglu and Sabahathin Eyuboglo.

9  دســته اى از آثار سیاه قلم که شــامل موضوعات دیو و هیوالها، دراویش 
و انســان ها مى شوند... که به آثار محمد سیاه قلم شهرت یافته اند و دسته دوم 
آن دســته از آثارى هســتند که با شــیوه هنر چینى انجام گرفته و بسیار به 

نقاشى هاى چینى شباهت دارند (طباطبایى، 24،1382).
10 Mikhail Bakhtin.
11 Francois Rabelais.
12 Deborah Haynes.
13 Miriam Jordan and Julian Jason Haladyn.
14 Grotesque Realism.
15 Grotesque body.
16 The Other.

17  دو اثر هجوآمیز گارگانتوآ و پانتاگروئل نوشته رابله، نقشى تعیین کننده 
در تاریخ گروتســک دارد. جلد اول یعنى پانتاگروئل (قهرمان کتاب) در سال 
1532 و جلد دوم، گارگانتوا (پدر پانتاگروئل) در ســال 1534 انتشــار یافت. 
ایده پردازى و نوشــتن پانتاگروئل، در طول شرایط بدى انجام شد که فرانسه 
در طول ســال 1532م. متحمل بود. در این ســال، خشکسالى به همراه موج 
شدیدى از گرما اتفاق افتاد و محصوالت و تاکستان ها را مورد تهدید قرار داد، 

طورى که باعث شده بود همه مردم، عمًال با دهان باز راه بروند.
18  این موجودات نمادى هســتند از قدرت هاى شــیطانى بعضى مذاهب 
بت پرســت در خصوص نیروهاى مرمــوز طبیعت و داراى مفاهیم شــیطانى 
مى باشــند و شاید هم بعضى از آنها، َشــمن هایى با رخ پوش و نقاب باشند که 
از دیــوان تقلید مى کنند و براى نجات و رهایى انســان ها و چهارپایان با آنها 

درمى آویزند (آژند،47،1386).
19 مــادر پانتاگروئل از درد زایمان مى میــرد. «پانتاگروئل به طرز عجیبى 
عظیم الجثه و سنگین بود به طورى که امکان نداشت بدون خفه کردن مادرش 
به دنیا بیاید» بنابراین مادر، جان مى سپارد و نوزاد به دنیا مى آید. گارگانتوا در 
وضعیت ناگوارى قرار مى گیرد و نمى داند از مرگ همسر خود اندوهگین باشد 
یا از تولد پســرش شادمان شــود. پس هم مى خندد و هم مى گرید«مثل یک 
گوســاله یا یک حیوان تازه به دنیا آمده، مى خندد و مثل یک گاو متولدکننده 

.(Dentith, 2005, 235-238) «و میرنده، نعره مى زند

20  نسویانســش دیو در حقیقت نخستین عامل مرگ است. اوست که به 
بدن انســان درحالى که زنده اســت یورش مى برد آن را مى گنداند و جسد را 

فاسد مى کند (هینلز،48،1386). 
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این بدن ها برقرار مى شود و هیچ مرزى مابین آنها باقى نمى گذارد. 
شور و هیجان فوق العاده و غیرمعمول اشکال و بدن هاى ناهموار و 
خشن در دنیایى عنان گسیخته، برآشفته و جنون آور که به زیر آمده، در 
جهان حل شده تا دوباره تجدید یابد. سرشت حقیقى بدن گروتسکى 
باختین در پیکره هاى دیونماى سیاه قلم که با اعمال و کارکرد بدن هاى 

انسانى مطابقت دارند، نمودى برجسته مى یابد و تداعى کننده تصاویر 
توصیف شــده شــاخص باختین از موجودات غول پیکر رابله است. 
خصلت هاى فیزیولوژیکى بدن ، همان طور که به نظر مى آید بیش از 
همه، پوشیده در بافتى اغراق آمیز است که نمایان گر شکستن مرزها 
در جهانى برافشــانده و متالشى و پیوسته در حال بذرافشانى است. 


