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فصلنامة علمي نگره

چكيده
رضا عباسي عالوه بر اينکه به عنوان «نقاش مردمي» به مردم عادي توجه دارد، به عنوان «نقاش درباري» 
تصويرگر پيکره شاهان و اشراف است. از سوي ديگر، در نظر ميخائيل باختين «متون چندصدا و 
گفتگومند» غالبًا در شرايط استبداد و خفقان گفتگو در جامعه و به جهت نقد واقعيت استبدادگونه و تک صدا 
خلق مي شوند تا به طور موقت چنين تضادهاي طبقاتي را به حالت تعليق درآورند. احتماًال براي نخستين بار 
در سنت نقاشي ايراني، در برخي از آثار رضا عباسي فضاي چندصدا و گفتگومند ظهور مي يابد. هدف از 
اين مطالعه شناخت قابليت هاي نگارگري در تطابق پذيري و تفسير براساس نظريه باختين است. سؤاالت 
تحقيق عبارتند از: ١. چندصدايي و گفتگومندي در آثار رضا عباسي چگونه است؟؛ ٢. اوضاع اجتماعي 
عصر صفوي چگونه بر ماهيت چندصدايي و گفتگويي آثار رضا عباسي تأثير گذاشت؟؛ ٣. هدف رضا 
عباسي از ارائه تصاوير چندصدايي و گفتگومند چيست؟. روش تحقيق اين مقاله،روش توصيفي_تحليلي 
و از نوع توسعه اي است. روش گردآوري اطالعات اسنادي(کتابخانه اي) است و روش تجزيه و تحليل 
اطالعات کيفي مي باشد. نتايج نشان ميدهد، مهم ترين ويژگي چندصدايي و گفتگومندي در آثار رضا 
عباسي تضاد است که در قالب حضور همزمان پيکره هاي عامه با پيکره هاي درباري و اشراف ظهور 
مي کند. پيکره دراويش، شيوخ و ُکّتاب، سبب ايجاد فضاي تعاملي در نگاره ها مي شوند و آن ها در ارتباط با 
پيکره هاي درباري چهار نقش «نظاره گر»، «پير و مريد»، «راوي» و «مغازله گر» دارند. تأثيري که شرايط 
اجتماعي عصر صفوي بر رضا عباسي گذاشت، ترک دربار و پيوستن به گروه هاي اجتماعي بود که در 
اليه هاي مخفي تر جامعه زيست مي کردند و صداي آن ها جزء صداهاي مسلط در گفتمان رسمي جامعه 
نبود. هدف رضا عباسي از خلق اين آثار، بيان ضديت با حکومت و قدرت مسلط بوده است که عرصه 
نبردي ميان نيروهاي مرکزگرا يا تک گويانه در قالب پيکره هاي درباري با نيروهاي مرکزگريز يا چندگويه 

در قالب پيکره هاي درويشي است.
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مقدمه
از  اصفهان،  نقاشي  مکتب  مطرح  نگارگر  عباسي،  رضا 
اولين هنرمندان ايراني است که در آثارش به جامعه و 
مردم عادي به مفهوم واقعي آن توجه کرد و در تاريخ 
نقاشي ايران تنها هنرمندي است که به «نقاش مردمي» 
ملقب گشته است. دل مشغولي رضا عباسي تجسم مردم 
کوچه و بازار و افراد عامي در قاِب نقاشي ايراني بود 
اين غالبًا تصويرگر اشراف، درباريان و  از  تا پيش  که 
سنت  در  رويه  تغيير  اين  بود.  جامعه  از  خاصي  طبقه 
نقاشي ايراني در اواخر قرن دهم و يازدهم هجري قمري 
منجر شد تا براي اولين بار نقاشي ايراني قابليت انعکاس 
پيدا  را  اجتماعي  مختلف  صداهاي  مساوي  و  يکسان 
کند. تا پيش از اين به دليل حضور مسلط طبقه فرادست 
جامعه در نگاره ها، تک صدايي و مرکزگرايي اجتماعي در 
نقاشي ايراني امري رايج و معمول بود. همچنين اگرچه 
کمال الدين  آثار  به واسطه  قمري،  هجري  نهم  قرن  از 
بهزاد و موالنا ولي اهللا، مردم نگاري نيز مورد توجه قرار 
گرفت، اما آن چنان نمي توان در آثار قبل از رضا عباسي 
شاهد فضاي تعاملي و گفتگويي ميان طبقات اجتماعي و 

انساني جامعه بود. 
(۱۸۹۵-۱۹۷۵م)،  باختين  ميخائيل  ديگر  سوي  از 
بيستم،  قرن  در  روس  ادبي  نظريه پردازان  مهم ترين  از 
تأکيد  هنري  ادبي/  متن  و  اجتماعي  فرامتن  رابطه  به 
«متون چندصدا۱  ايده  زمينه  اين  در  و  داشت  بسياري 
ارائه کرد.  و گفتگومند۱» در مقابل «متون تک صدا» را 
در نظر باختين متون چندصدا و گفتگومند نشان دهنده 
که  انسان  و  است  جامعه  در  گفتگو  خفقان  و  استبداد 
است،  آزادي  و  مکالمه  جوياي  و  اجتماعي  طبع  داراي 
به جهت نقد واقعيت استبدادگونه، تماميت خواه و تک صدا 
که مسّبب نابودي گفتگو در جامعه شده است، به خلق 
متون چندصدا و گفتگومند مي پردازد. متوني که به طور 
به حالت  را  طبقاتي  و  اجتماعي  تضادهاي  چنين  موقت 
تعليق درآورده و گروه و طبقات اجتماعي را در حالت 
تعامل و برابري قرار مي دهد. احتمال مي رود در برخي 
از آثار رضا عباسي شاهد فضاهايي تعاملي، چندصدايي 
و گفتگومند باشيم که براي نخستين بار در سنت نقاشي 
ايراني سطح بندي و سانسورهاي اجتماعي به حداقل و 
در مقابل گفتگو و چندصدايي به حداکثر خود مي رسد. 
ازاين رو موضوع اين مقاله بررسي مفهوم چندصدايي و 
گفتگومندي ميخائيل باختين در نقاشي هاي رضا عباسي 
است و هدف از آن شناخت قابليت هاي نگارگري ايراني 
مفاهيم  و  نظريه ها  براساس  تفسير  و  تطابق پذيري  در 

فلسفي معاصر است.
چندصدايي   .۱ از:  عبارتند  تحقيق  اين  سوالهاي 
است؟؛  چگونه  عباسي  رضا  آثار  در  گفتگومندي  و 
ماهيت  بر  چگونه  صفوي  عصر  اجتماعي  اوضاع   .۲

چندصدايي و گفتگويي آثار رضا عباسي تأثير گذاشت؟؛ 
و  چندصدايي  تصاوير  ارائه  از  عباسي  رضا  هدف   .۳

گفتگومند چيست؟. 
ضرورت و اهميت تحقيق ازآنجايي است که تاکنون 
نگاره هاي رضا عباسي با اين ديدگاه نظري مورد مطالعه 
و بررسي قرار نگرفته است، لذا پژوهش در اين زمينه 

ضروري مي نمايد.

روش تحقيق
روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي-تحليلي است. 
با  و  (اسنادي)  کتابخانه اي  اطالعات  گردآوري  شيوه 
استفاده از ابزار فيش است. ابتدا در بخش مفاهيم و ادبيات 
نظري، در ذيل نظريه چندصدايي و گفتگومندي، «تضاد» يا 
«عناصر ناهمگون» را عامل اصلي ايجاد متون گفتگومند و 
تعاملي دانسته شده است؛ به خصوص تفاوت هاي مبتني 
بر قدرت، ثروت و طبقه و موقعيت اجتماعي که در متون 
چندصدا به صورت تعاملي و برابر ظهور مي يابند. در ادامه 
ترکيب امور متضاد خاصه تضاد اجتماعي و طبقاتي در 
آثار رضا عباسي پي گرفته شده است و آن را به صورت 
(به عنوان  اشراف  و  درباري  پيکره هاي  همزمان  حضور 
طبقه حاکم و مسلط جامعه) و پيکره هاي دراويش و شيوخ 

(به عنوان طبقه پايين دست  جامعه) نشان داده شده است.
رضا  کتاب  پژوهش  اين  تصاوير  ارزيابي  منبع 
ترجمه  کنبي،  شيال  تأليف  سرکش  اصالح گر  عباسي 
يعقوب آژند(۱۳۸۹) است. کنبي در اين کتاب، مطالعه اي 
داده  انجام  عباسي  رضا  آثار  مورد  در  کامل  و  جامع 
آثار  از  ليستي  متعدد،  معيارهاي  از  استفاده  با  و  است 
تاريخ  طول  در  هنرمند  اين  مشکوک  و  منسوب  اصيل، 
را ارائه کرده است. به نظر مي رسد اين کتاب، حداقل تا 
زمان حاضر، معتبرترين منبع براي تشخيص آثار اصيل 
رضا عباسي است که اکثر پژوهشگران ايراني و خارجي 
مي کنند.  استناد  پژوهشگر  اين  نظرات  به  زمينه  اين  در 
لذا در اين پژوهش سعي شده است به آثار اصيل رضا 

عباسي موجود در اين کتاب استناد شود.
متون  توصيف  در  باختين  که  آنچه  به  توجه  با   
اين  تعداد  مي توانيم  مي کند،  ارائه  گفتگومند  و  چندصدا 
تصاوير را در کل آثار رضا عباسي، تقريبًا برابر با ۱۵ 
 ۱۵ پژوهش  اين  آماري  جامعه  بنابراين  دانست.  نگاره 
نگاره به قلم رضا عباسي است که با مفاهيم چندصدايي 
توجه  با  دارد.  هماهنگي  باختين  آراء  در  گفتگومندي  و 
به اندک بودن جامعه آماري، کل جامعه آماري به عنوان 
تجزيه  روش  است.  شده  گرفته  نظر  در  نمونه  جامعه 
نيز به شيوه کيفي و براساس نظرات  و تحليل اطالعات 
گفتگومند  و  چندصدا  متون  مورد  در  باختين  ميخائيل 

است.
1.Polyphony

2.Dialogism
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پيشينه تحقيق
است  ايراني  نگارگران  اولين  جمله  از  عباسي  رضا 
عادي  مردم  و  زمانه  به  جّدي  توجه  آثارش  در  که 
جامعه داشته است، اما تعداد نسبتًا کمي از پژوهشگران 
اين  آثار  در  اجتماع  نقش  و  جامعه شناختي  مسائل  به 
حول محور  پژوهش ها  بيشتر  و  کرده اند  توجه  هنرمند 
اين  آثار  سبک شناختي  ويژگي هاي  و  هويت شناسي 
مباحث جامعه  به  که  تحقيقاتي  از معدود  است.  هنرمند 
مي توان  مي پردازد،  عباسي  آثار رضا  و  عصر صفوي 
رضا  زندگي  بر  جامعه شناختي  «رويکردي  مقاله  به 
عباسي(با بررسي برخي تک نگاره ها)» تأليف اميرحسين 
شماره۲۴،  نگره،  نشريه  فاضل،  آيين  و  چيت سازيان 
(۱۳۹۱: ۳۷-۴۹) و مقاله «دوران شناسي آثار طراحي و 
نقاشي رضا عباسي» تأليف اصغر جواني در مجموعه 
 (۱۵۲-۱۱۳ اصفهان(۱۳۸۵:  مکتب  نگارگري  مقاالت 
به طور مشابه درصدد  تقريبًا  تحقيقات  اين  کرد.  اشاره 
فعاليت  دوران شناسي  و  عباسي  رضا  آثار  دسته بندي 
هنري او با توجه به حضور و عدم حضورش در دربار 

است.
ميخائيل باختين از جمله مهم ترين نظريه پردازان ادبي 
است که ديدگاه هاي خود را با توجه به نقش جامعه و 
اجتماع ارائه کرده است و همان طور که خود اذعان مي کند، 
قابل تعميم و تسّري دادن به ديگر زمينه ها به خصوص 
هنر را دارد. از جمله پژوهش هايي که براساس نظريات 
باختين، نقاشي را مورد تحليل قرار داده اند، مي توان به 
انديشه  براساس  بروگل  پيتر  نقاشي هاي  «تحليل  مقاله 
ميخائيل باختين» تأليف جمال عرب زاده، کامبيز موسوي 
اقدم و شراره افتخاري يکتا، نشريه کيمياي هنر، شماره 
۱۴، (۱۳۹۴: ۳۱-۴۳) اشاره کرد. اين مقاله آثار بروگل 
قرن  فالندر  جامعه  کارناوالي  فرهنگ  با  رابطه  در  را 
درنهايت  مي دهد.  قرار  تحليل  مورد  ميالدي  شانزدهم 
با تطبيق فرم، نمادهاي کارناوالي و نيروهاي زاينده در 
آثار بروگل و آراء باختين، نمونه هايي از انطباق عناصر 
آثار  از  برخي  درون مايه  با  باختين  تفکر  شکل دهنده 

بروگل ارائه مي کند.
براساس  ايراني  نقاشي  با  مرتبط  پژوهش هاي 
پيرامون  مثًال  است.  اندک  و  معدود  بسيار  باختين  آراء 
در  گروتسک  بدن  «نمود  مقاله  گروتسکي»  «بدن  ايده 
ميخائيل  انديشه  مبناي  بر  سياه قلم  محمد  نقاشي هاي 
باختين»(افتخاري يکتا و نصري، ۱۳۹۵: ۳۰-۲۱)، نشريه 
استفاده  با   ،۳ شماره  تجسمي،  هنرهاي  زيبا-  هنرهاي 
از اشکال و فرم هاي کارناوالي باختين به تفسير جهان 
گروتسکي محمد سياه قلم مي پردازد. اين پژوهش به اين 
نتيجه مي رسد که پيکره هاي محمد سياه قلم اين قابليت را 
دارند که با بدن مورد نظر باختين تعبير و تفسير شوند، 
زيرا که هر دو نشان از بدني بي شکل و رها شده دارند 

پيرامون  هستند.  همراه  زندگي  و  مرگ  با  پي درپي  که 
«پيوستار  مقاله  «کرونوتوپ۷»(مکان-زمان)  ايده 
جديد(بررسي  تعاملي  هنر  در  باختين  زماني-مکاني 
 :۱۳۹۰ رهبرنيا،  و  فرهنگي)»(مصباح  نمونه  دو  تطبيقي 
سعي   ،۱ شماره  هنر،  تطبيقي  مطالعات  نشريه   ،(۱-۱۵
مکاني  زماني-  پيوستار  نظريه  از  استفاده  با  دارد 
نقش  و  جديد  رسانه هاي  گفتماني  تحليل  به  باختين 
زياد وابستگي فرهنگي در اين رابطه بپردازد. در مورد 
در  عامه  فرهنگ  وجوه  «تحليل  مقاله  «کارناوال»  ايده 
 ،(۷۱-۸۲  :۱۳۹۶ ذابحي»(آفرين،  حسينعلي  نقاشي هاي 
نشريه باغ نظر، شماره ۵۹، آثار ذابحي را با تمرکز بر 
چند مضمون مانند کارناوال و آرمانشهر مورد بررسي 
قرار مي دهد و مسئله اصلي نشان دادن رهايي فرهنگ 
عامه از زير فشار و بار فرهنگ مسلط با تکيه بر سبک 

اکسپرسيونيسم است. 
موضوع  به  خاص  به طور  که  مقاالتي  جمله  از 
مي پردازند  ايراني  نقاشي  در  گفتگومندي  و  چندصدايي 
مي توان به دو اين مقاله اشاره کرد: يک. مقاله «بررسي 
با  باختين  ميخائيل  آراء  در  گفتگومندي  بازتعريف 
نقاشي هاي فتحعلي شاه در دوره اول قاجار»(پنجه باشي، 
انسان شناسي  پژوهش هاي  نشريه   ،(۱۵۱-۱۳۵  :۱۳۹۷
گفتگوگرايي  پژوهش  اين  کرد.  اشاره   ۲ شماره  ايران، 
تعامل  در  فعال  عامليتي  را  قاجار  نقاشي دوره  هنر  در 
بيشتر  تک صدايي  که  به گونه اي  مي داند،  مخاطب  با 
مقاله  دو.  دارد.  وجود  نقاشي ها  در  چندصدايي  از 
«بررسي نگاره وقتي خليفه با جعفر صحبت مي دارد از 
رويکرد  با  يکشب مصور صنيع الملک  و  هزار  مجموعه 
باختين»(حسيني و محرم زاده، ۱۳۹۳: ۳۸- چندصدايي 

با تکيه بر  ۲۵)، نشريه نگارينه هنر اسالمي، شماره ۲، 
نظريه گفتگومندي باختين سعي در ارائه ادّله قوي براي 
است  فوق چندصدايي  نگاره  که  است  مسئله  اين  تبيين 
آنچه مورد  دارد.  و خوانش هاي متعددي در آن وجود 
توجه نوشتار حاضر است، مطالعه آثار رضا عباسي از 
منظر نظريه چندصدايي و گفتگومندي باختين است که 
تاکنون اين شيوه مطالعاتي در مورد آثار رضا عباسي 
توجهي  شايان  نتايج  مي توان  و  است  نشده  استفاده 

بدست آورد.

مفاهيم و ادبيات نظري تحقيق
دو  به  همواره  ادبيات  و  زبان  به  مربوط  مطالعات 
شکل «متن  محور» و «فرامتن محور» صورت مي پذيرد. 
ميخائيل باختين به روابط فرازباني توجه خاصي دارد 
مي گيرد.  قرار  فرامتن  مباحثات  حيطه  در  او  نظرات  و 
مانند  قرن  ابتداي  متن محور  انديشه هاي  از  انتقاد  با  او 
سبک شناسي،  صورت گرايان،  سوسوري،  زبان شناسي 
همگي  که  ايدئاليستي  فلسفه  و  فرويدي  روان شناسي 



ايده  مي شدند،  محدود  زبان  به  صرفًا  آثار  مطالعه  در 
انقالب  اين طرح،  ارائه کرد.  را  «فرازبان شناختي» خود 
بزرگي در مطالعات ادبي/ هنري و روابط اجتماعي آن ها 
ايجاد کرد، زيرا باختين به نقش اجتماع و اقشار مختلف 
جامعه در شکل گيري زبان و ادبيات توجه خاصي داشت 
باختين  براي  اجتماعي  زندگي  با  هماهنگي  و  ارتباط  و 
در   .(۶۵  :۱۳۹۴ درآمد(نامورمطلق،  اصل  يک  به عنوان 
اينجا به منظور بررسي آثار رضا عباسي براساس يکي 
و  چندصدايي  نظريه  يعني  باختين،  فرامتني  نظرات  از 
گفتگومندي؛ ابتدا نظريه چندصدايي شرح داده مي شود، 
ارتباط با جامعه  اين نظريه در  اينکه  با توجه به   سپس 
دوره  اجتماعي  اوضاع  به  مي کند،  پيدا  معنا  اجتماع  و 

صفوي اشاره مي شود.

ميخائيل  گفتگومندي  و  چندصدايي  نظريه   .۱
باختين

(۱۸۹۵-۱۹۷۵م)،  باختين  ميخائيلويچ  ميخائيل 
فيلسوف و نظريه پرداز روس قرن بيستم، واضع اصطالح 
است.  «چندصدايي»  و  «گفتگومندي»  ادبي-فلسفي 
باختين در طرح نظريه گفتگومندي ادبي ابتدا به متن هاي 
تک صدا و چندصدا اشاره مي کند. چندصدايي به معناي 
که  به گونه اي  است  متن  يک  در  صداها  مساوي  توزيع 
همه صداها حق حضور داشته باشند، بدون اينکه يکي 
 :۱۳۸۷ باشد(نامورمطلق،  مسلط  ديگران  يا  ديگري  بر 
۳۹۹). اين چندصدايي که در آن همه صداها به شيوه اي 
مساوي و برابر بازتابانده مي شوند، منجر به گفتگومندي 
در متن مي شود. ازاين رو مي توان چندصدايي را ويژگي 
و  چگونگي  براساس  باختين  لذا  دانست.  گفتگومندي 
ميزان برخورداري متن ها از گفتگومندي آن ها را به دو 
گونه تقسيم مي کند. يک. متن هايي که وجه تک گويي آن ها 
غالب است، دو. متن هايي که وجه چندگويي آن ها غالب 
است(همان). باختين متن هاي چندصدا را ادبيات عاميانه 
يا کارناوالي مي نامد و آن ها را در مقابل ادبيات کالسيک 
 ,Ducrot)يا رسمي که غالبًا تک گو هستند قرار مي دهد

.(۱۷۱ :۱۹۸۴
در  «ديگري»(غير)  و  «متضاد»(ناهمگون)  واژه  دو 
تضاد  دارد.  زيادي  اهميت  باختين  گفتگومندي  نظريه 
متن  در  گفتگويي  منطق  و  چندصدايي  به  منجر  خود 
مي شود. گفتگومندي بر ديگري داللت دارد و يک گفتماِن 
دست کم دو نفري است(Gignoux,2005: 11 به نقل از 
چندصدايي  متون  در  بنابراين   .(۶۹  :۱۳۹۴ نامورمطلق: 
براي ايجاد پديده گفتگو، حداقل بايد دو صداي متضاد 
وجود داشته باشد. اين امر مستلزم پذيرش مِن «ديگري» 
است. پذيرش ديگري همچون سوژه و نه ابژه. اين همه 
داستاني  شخصيت هاي  که  مي شود  ميسر  زماني  تنها 
خواه  باشند.  داشته  متن  در  همه جانبه  استقالل  امکان 

نويسنده  آراي  از  خواه  شخصيت ها،  ديگر  از  استقالل 
و راوي(تودوروف، ۱۳۷۷: ۴۸). اين ويژگي چندصدايي 
و وجود عناصر متضاد و ناهمگون که در متن به طور 
عنوان  به  بعدها  مي يابند،  وجود  ابراز  برابر  و  مساوي 
باختين  ادبيات کارناوالي در آراء  ويژگي اصلي و مهم 
در نظر گرفته شد۱. اين تضاد مي تواند تفاوت هاي مبتني 
اقتصادي  و  اجتماعي  موقعيت  طبقه،  ثروت،  قدرت،  بر 
فرصتي  آن ها،  تعامل  و  همزيستي  که  باشد  غيره  و 
براي گفتگوي هم سطح و برابر را موجب مي شوند. در 
آيين هاي کارناوالي تمايز ميان طبقات مختلف اجتماعي، 

سياسي و ... به طور موقت به حالت تعليق درمي آيد.
فرهنگ  و  زبان  همگاني،  مشارکت  و  حضور  با   
قرون  مقدس مآب  و  فرهنگ خشک  با  تقابل  در  عاميانه 
به دنبال  باختين  اين طريق  از  و  قرار مي گيرد  وسطايي 
مردم ساالري  و  آزادي  برابري،  از  جديدي  گفتمان 
به  دادن  حضور  اجازه   .(۶۵۸  :۱۳۸۲ بود(فريزر، 
انديشه ها و سبک هايي از زندگي که در گفتمان عادي و 

سنتي چندان جايگاهي ندارند، 
نمي شوند و  از آن ها در جامعه جّدي گرفته  برخي 
مي شوند.  شمرده  منفور  و  مطرود  کامًال  ديگر  برخي 
مي کنند  زيست  اجتماعي  مخفي تر  اليه هاي  در  يا  اين ها 
و صداي آنان جزء صداهاي مطرح در گفتمان رايج و 
ناسازگاري  به سبب  يا  نمي آيد  به حساب  رسمي جوامع 
مي شوند(اسکويي،  انگاشته  ناديده  فرهنگ،  و  عرف  با 
مردمي  و  عاميانه  يا  کارناوالي  گفتگوي   .(۱۴۷  :۱۳۹۶
بدون سوژه مسلط و حاکم، طرفين گفتگو را به تعاملي 

هم سطح مي رساند. 
با اين اوصاف، تصاوير کارناوالي تصاويري هستند 
اجتماعي  امور  در  به ويژه  متناقض  رويه  دو  داراي  که 
هستند، تضاد واال و داني، تقابل هاي مرگ و نوزايي يا 
جوامعي   .(۱۵۴  :۱۳۷۷ سازندگي(تودوروف،  و  تخريب 
و  نافذ  به صورت  خاص  آرماني  يا  مرام  آن ها  در  که 
قدرتمندانه بر همه جامعه سلطه دارد، سعي دارند تا با 
و  تعاملي  مکالمه اي،  خصلت هاي  بر  گذاشتن  سرپوش 
همواره  که  پديدآوردند  يکپارچه  زباني  زبان،  گفتگويي 
به صورت متمرکز و مرکزگرا در پي انسجام و يکپارچه 
است(باختين،  جامعه  فرهنگي  و  عقيدتي  نظام  کردن 

.(۳۵۹ :۱۳۹۱
از نظر باختين شعر بهترين نمونه گونه تک گو(تک صدا) 
و رمان بهترين مثال براي گونه چندگو (چندصدا) است. 
باختين نثر را داراي طبيعت گفتگومندي و شعر را فاقد 
منطق  از  شعري  انواع  غالبًا  او  نظر  در  و  مي داند  آن 
گفتگويي استفاده نمي کنند و در نتيحه حاصل کار آن ها 
نظر  به  زيرا   .(۱۲۷ نيست(همان:  خالقانه  و  هنرمندانه 
باختين يک متن هرچقدر که ويژگي چندگو و چندصدايي 
آن بيشتر باشد از غناي بيشتر و واقعي تري برخوردار 

ادبيات  ويژگي هاي  جمله  از   .١
نظر  در  عاميانه  يا  کارناوالي 
تضاد(تضاد  از:  عبارتند  باختين 
طبقاتي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي 
و ... )، خنده، برابري، آزادي و بدن 
نجف زاده،  و  گروتسک(عطارياني 

.(١٣٩٧: ١٥٢-١٤٦

بررسي مفهوم چندصدايي و گفتگو
مندي ميخائيل باختين در نگاره هاي

رضا عباسي /  ٥ ٧-٨٩ 



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۷۹

فصلنامة علمي نگره

آن  غناي  از  باشد،  تک گويانه تر  که  هرچقدر  و  است 
کاسته مي شود. رمان داراي ويژگي «چندزبانگي» است، 
ولي شاعر همواره در تالش براي رهايي از انواع زبان 
و رسيدن به زبان ناب است. شاعر در مقابل گفتگومندي 

 .(Bakhtin,1975:117)به تک صدايي تمايل دارد
زبان ها  اين  تا  دارد  سعي  رمان نويس(نثرنويس) 
از  و  دهد  بازتاب  اثر خود  در  را  گوناگون  و صداهاي 
 :Ibid)چندزبانگي و چندصدايي در اثرش استقبال مي کند
۱۱). از اين رو رمان شکلي جامع و کامل در ميان سبک ها 
گردآوري  نوعي  به  و  است  ادبي  گوناگون  نظام هاي  و 
سبک هاست. باختين رمان هاي داستايوفسکي را اوج آثار 
گفتگومند و چندصدايي مي داند. باختين در اين زمينه به 
نظرات وياتشسالو ايوانف و گروسمن نظر دارد. ايوانف 
پذيرش  را  داستايوفسکي  رمان هاي  گفتگومندي  دليل 
مشخصًا  که  است  مرحله اي  که  مي داند  ديگري  «مِن» 
بگذرانند.  سر  از  را  آن  داستايوفسکي  قهرمانان  بايد 
سوژه  عنوان  به  ديگري  قبول  صورت  در  تنها  زيرا 
ميسر  داستاني  شخصيت هاي  استقالل  امکان  که  است 
رمان هاي  متمايزکننده  ويژگي  نيز  گروسمن  مي  شود. 
ناهمسازي ها  کردن  وارد  را  ديگران  از  داستايوفسکي 
همگرايي  يک  به  ديگران  همانند  داستايوفسکي  مي داند. 
در ابعاد گوناگون رمان همچون شخصيت ها نپرداخت، 
يکديگر  با  شخصيت ها  کرد.  جمع  را  متضادها  بلکه 
همزيستي دارند، جايي که هر باوري همچون يک موجود 
هيجان زده  انساني  صداي  با  مي تواند  و  مي شود  زنده 
رمان  در  شخصيت ها  دليل  همين  به  کند.  وجود  ابراز 
داستايوفسکي با وجود لحن هاي مختلِف طبقه بندي شده، 
 :۱۳۷۷ دارند(تودوروف،  تعامل  و  همزيستي  يکديگر  با 

.(۴۸-۴۶
ديدگاه  و  مي کند، طرح  اذعان  باختين  که  همان طور 
او در مورد چندصدايي و گفتگومندي که آن را در بستر 
زبان و ادبيات ارائه کرده است، قابليت تعميم و تسّري 
ادبي  هنري/  اثر  هر  يعني  دارد؛  نيز  ديگر  هنرهاي  به 
مؤلفه هاي  و  متن درنظر گرفت  از  را مي توان مصداقي 
تک صدايي، چندصدايي و گفتگومندي را در آن بررسي 
کرد. از اين رو در اين مقاله بحث گفتگومندي و چندصدايي 

باختين را در مورد نگاره هاي رضا عباسي پي ميگيريم.

۲. اوضاع اجتماعي دوره رضا عباسي
مشتمل  صفوي  دوره  طبقاتي  و  اجتماعي  ساختار 
بر چهار طبقه اجتماعي بود: الف. شاه و درباريان، ب. 
روستاييان،  د.  مذهبي،  اشرافيت  ج.  نظامي،  اشرافيت 
اين  در  جامعه.  پايين  سطوح  ديگر  و  درويشان  رعايا، 
در ساختار  عمده اي  تحوالت  و  دگرگوني ها  البته  دوره 
اجتماعي  پيوست و در ترکيب طبقات  به وقوع  اجتماعي 
صورت  تحوالتي  سوم  و  دوم  طبقه  پايگاه هاي  در  و 

گرفت(آژند، ۱۳۸۵: ۲۵). درويشان جزء طبقات فرودست 
جامعه به حساب آمده و به دو دسته بزرگ «نعمت اللهي» 
و «حيدري» تقسيم مي شدند و هر يک منطقه خاصي از 
آن ها  بودند.  داده  اختصاص  خود  به  را  اصفهان  شهر 
بودند  ولو  نقش جهان  ميدان  و  کهنه  ميدان  در  غالبًا 
کهنه  ميدان  در  مجالس  در  حضور  تقدم  بهانه  به  و 
پديد  خونباري  صحنه هاي  و  به هم  مي آميختند  شهر 
مي آوردند(همان:۲۲-۲۳). از طرف ديگر، با شکل گيري 
مکتب فلسفي اصفهان و رويکرد به عرفان شيعي، ديگر 
بنا  صفوي  حکومت  آن  پايه  بر  که  صوفيانه اي  عرفان 
شده بود، با منافع شاه و حکومت همسو نبود. ازاين رو 
دراويش  و  فرقه ها  از  برخي  سرکوب  و  دستگيري  به 
رويکرد   .(۴۳  :۱۳۹۱ چيت سازيان،  و  انجاميد(فاضل 
تقويت  بيشتر  درويشان  با  برخورد  در  صفوي  دولت 
سلسله مراتب ديني شيعه اثني عشري و رد زياده روي هاي 
اهل تصوف بود. درويشاني که مريدان زيادي داشتند و 
در مساجد عقايدي خالف باور عامه را تبليغ مي کردند، 
شدند.  دستگير  سرانجام  و  اخراج  روحانيون  به زور 
تحوالتي از اين دست نشان مي دهد که تشييع صفوي تا 
اول دور شده  از عرفان سماعي شاه اسماعيل  چه حد 

بود(کنبي، ۱۳۸۶: ۹۴).
به طور کلي مهم ترين واقعه اجتماعي که در فعاليت 
ترک  بود،  تأثيرگذار  عباسي  رضا  آثار  به تبع  و  هنري 
نابه هنگام و يکباره اين هنرمند از دربار شاه عباس اول 
مردم  به  او  پيوستن  و  ۱۶۰۶م.  ۱۰۱۱هـ.ق/  تاريخ  در 
جامعه  در  که  گروهي  است.  بازار  و  کوچه  و  عامي 
آنچنان جّدي گرفته نمي شدند و برخي ديگر که به سبب 
و  مطرود  کامًال  سياسي  و  اجتماعي  اوضاع  و  شرايط 
در  اجتماعي  گروه هاي  اين  بودند.  شده  شمرده  منفور 
اليه هاي مخفي تر جامعه زيست مي کردند و صداي آن ها 
جزء صداهاي مسلط و غالب در گفتمان رايج و رسمي 
جامعه عصر صفوي نبود. حتي گروه دراويش به سبب 
برخي از مسائل عقيدتي، فکري و ديني با عرف و فرهنگ 
افراد  اين  مي آمدند.  به حساب  ناسارگار  صفوي  دوره 
احمد  قاضي  يعني  صفوي  دوره  بزرگ  مورخ  نظر  در 
به  مشهور  قمي  منشي  حسيني  حسين  شرف الدين  بن 
لوندان» توصيف شده اند.  َامردان» و «  قاضي احمد، « 
« ... اما به غايت کاهل طبيعت افتاده و اختالط با َامردان 
به  تمام  ميل  و  مي سازد  ضايع  را  او  اوقات  لوندان  و 
 ... دارد  آن  تعليمات  در  وقوف  و  کشتي گيران  تماشاي 
اين  ترکمان  بيگ  اسکندر   .(۱۵۱-۱۵۰  :۱۳۶۶ »(قمي، 
الفتي  و  انس  دانسته که رضا عباسي  را «هرزه»  افراد 
با آن ها پيدا کرده بود. « ... از جهات نفس به آن نزاكت 
قلم هميشه زورآزمايى ورزش كشتي گيرى كرده از آن 
شيوه محظوظ بودى و از صحبت ارباب استعداد كناره 
جسته با آن طبقه الفت داشتى و در اين عهد فى الجمله 



از آن هرزه درايى بازآمده، اما متوجه كار كمتر مى شود 
... »(بيگ ترکمان، ۱۳۸۲: ۱۷۶). واله اصفهاني(تاريخ نگار 
سده  يازدهم هجري قمري) نيز اين افراد را «قلندران» و 
«نااهالن» توصيف مي کند. « ... قدر آن موهبت نمى دانست 
و مانند صادقى بيك مدار روزگارش با كشتى گيران و 
قلندران در بيكارى مى گذشت و با آنكه از موايد احسان 
شهريار جهان پيوسته كامياب و كامران بود از اين راه 
اكثر اوقات با روز سياه و حال تباه روزگار مى گذرانيد 

... »(واله اصفهاني، ۱۳۷۲: ۴۷۱).
پژوهشگران براي اين واقعه، تاکنون داليل متعددي 
و  شرايط  با  ارتباط  در  آن را  غالبًا  و  کرده اند  ارائه 
اوضاع اجتماعي عصر صفوي دانسته اند. مثًال: ۱. قاضي 
احمد قمي و اسکندر بيک منشي، دو مورخ بزرگ عصر 
طبقه  به  عباسي  رضا  عالقه  را  امر  اين  علت  صفوي، 
و  کشتي گيران  يعني  صفوي  عصر  جامعه  از  خاصي 
لوندان آن دوره و گرايش او به تعليمات آنها مي دانند؛ 
۲. اين احتمال وجود دارد که يکي از داليل ترک دربار 
خود شخص شاه باشد. زيرا مي توان نمونه  هاي ديگري 
از اين گريزها و شايد نافرماني ها در بين ديگر هنرمندان 
و انديشمندان فلسفي در آن عصر ارائه کرد و اين امر 
بر  براي تسلط  تمهيدات سياسي شاه عباس  از  يکي  را 
بين نحله هاي  تضادهاي فکري دانست که در آن زمان 
به  مالصدرا  که  همچنان  داشت.  جريان  فکري  مختلف 
دليل مجادالت فکري و فشار اخباريون با تمهيد سياسي 
شاه عباس از شهر اصفهان به قريه کهک قم مهاجرت 
کرد يا ميرعماد خوشنويس که همانند رضا عباسي از 
۱۲۱)؛  ۱۳۸۵ب:  مي گيرد(جواني،  کناره  سلطنتي  کارگاه 
باالخص  درباري  نگارگران  بين  که  رقابتي  به دليل   .۳
پس  داشت.  وجود  افشار  بيگ  و صادقي   عباسي  رضا 
احوال  و  اوضاع  اين  در  که  دارد  وجود  احتمال  اين 

رضا عباسي نيز از حسادت رقبا رنجيده و مدتي را به 
کناره گيري از کار درباري در معاشرت با مردم عادي 
حضور  عدم   .۴ ۸۱)؛   :۱۳۸۵ باشد(بهاري،  گذرانيده 
لشکرکشي  در  عباس  شاه  مالزمت  در  عباسي  رضا 
همان  در  زيرا  عثمانيان.  عليه  شروان  و  آذربايجان  به 
اصفهان  عباس،  شاه  او  حامي  ۱۶۰۳م)  سال(۱۰۱۱ق/ 
آذربايجان و شروان  به  نظامي  لشکرکشي  به قصد  را 
از  درباريان  از  بعضي  لشکرکشي  اين  در  کرد.  ترک 
ظاهرًا  خوشنويس(که  عليرضا  شاه،  شفيق  رفيق  جمله 
و  داشته)  عهده  بر  را  کتابخانه  رياست  دوره  اين  در 
اسکندر بيگ منشي مورخ، جزء مالزمان بودند ولي هيچ 
عباسي  از حضور رضا  حاکي  که  يا سندي  هنري  اثر 
۳)؛   :۱۳۸۹ ندارد(کنبي،  وجود  باشد،  شاه  مالزمت  در 
شاه  خود  عليه  عباسي  رضا  سرکشي  نيست  بعيد   .۵
در  به جاي مانده  لوندان  و  از خودآرايان  وي  انزجار  و 
دربار، باعث شده که توجه وي به دنياي پر شر و شور 
باشد.  شده  جلب  جامعه  مطرود  اقشار  و  کشتي گيران 
حتي امکان دارد که به سن ميانسالي رسيدن و آگاهي 
روزافزون رضا عباسي از گذر دوران جواني عالقه  وي 
را به ورزش برانگيخته باشد(همان: ۷۷). عالوه بر اين 
از آنجا که رضا عباسي از دهه  ۹۹۸ق/ ۱۵۹۰م روي به 
اقليم عرفان  برده و مريد يکي از عارفان شايد درويش 
غياث  الدين سمناني مي شود و دلبستگي خاصي به فتوت 
و اخوت پيدا مي کند، اين احتمال وجود دارد که گرايش 
اين کناره گيري  از داليل  اين هنرمند به حلقه  درويشان 
به  عباس  شاه  هنري  گرايش هاي   .۶ ۱۰)؛  باشد(همان: 
هنر دوره  تيموري که احتماًال براي هنرمندي چون رضا 
عباسي پذيرفتني نبوده است و اين مسئله خود مي تواند 
يکي از علل او براي ترک دربار و يافتن آزادي در هنرش 

باشد(فاضل و چيت سازيان، ۱۳۹۱: ۴۵).

تصوير١. وجود پيکره هاي عامه در کل نگاره، راست: «ساختن کاخ خورنق»، کمال  الدين بهزاد، نسخه خمسه نظامي، هرات، 899هـ.
ق/ ١٤٩٤م، موزه بريتانيا، لندن، مأخذ: Bahari, 1997: 148)؛

چپ: طرح مرکبي «شترها و ساربانان» موالنا ولي اهللا، هرات، ميانه سده نهم هجري قمري، مأخذ: پاکباز، ١٣٩٠: ٧٦.

بررسي مفهوم چندصدايي و گفتگو
مندي ميخائيل باختين در نگاره هاي

رضا عباسي /  ٥ ٧-٨٩ 



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۸۱

فصلنامة علمي نگره

غيره وجود داشته است و اين آثار را مي توان پيش زمينه 
رضا  آثار  در  عامي  افراد  حضور  بر  پيش درآمدي  و 
در  عباسي  اينکه رضا  به خصوص  کرد.  قلمداد  عباسي 
اين زمينه بيشتر به سنت واقع گرايي بهزاد وفادار بوده 
آثار  قابل توجه در  نکته  اما  است(پاکباز، ۱۳۹۰: ۱۲۰). 
پيش از رضا عباسي اين است که افراد عامي، خود به 
تنهايي پيکره هاي يک نگاره يا مجلس را تشکيل مي دهند 
اينکه  با  آثار  اين  باختين  ميخائيل  نظريه  براساس  که 
بازنماي انسان ها و رويدادهاي عادي هستند، ولي بدون 
گفتگومندي تعاملي بين پيکره ها و طبقات مختلف اجتماع 
و فاقد وجه چندصدايي هستند. مانند نگاره «ساختن کاخ 
خورنق» به قلم بهزاد که جمعي از پيکره هاي عامه را در 
قالب بنايان و کارگران ساختماني نمايش مي دهد يا طرح 
فقط  که  و ساربانان»  «شترها  از  ولي اهللا  موالنا  مرکبي 

تصويرگر افراد پايين دست جامعه است(تصوير۱).
همچنين در برخي از آثار بهزاد مانند «ساختن مسجد 
جامع سمرقند» اگرچه به طور همزمان پيکره هاي عامه و 
درباريان به نمايش گذاشته شده است، اما برتري طبقه 

مفهوم گفتگومندي و چندصدايي در آثار رضا عباسي
براساس آنچه که در بخش نخست ِمباني نظري آمد، 
پديده اي که منجر به گفتگومندي و چندصدايي در متون 
مي شود، تضاد يا وجود عناصر ناهمگون است که اين 
تضاد مي تواند تفاوت هاي مبتني بر قدرت، ثروت، طبقه 
و موقعيت اجتماعي و غيره باشد که در متون چندصدا 
به صورت برابر و مساوي ظهور مي يابد. در برخي از 
متضاد،  امور  ترکيب  شاهد  مي توان  عباسي  رضا  آثار 
خاّصه تضاد اجتماعي بود که دو طبقه مختلف و متضاد 
نشان  برابر  و  يکسان  به طور  را  صفوي  عصر  جامعه 
و  درباري  پيکره هاي  همزمان  حضور  يعني  مي دهد. 
اشراف به عنوان طبقه حاکم و مسلط جامعه و پيکره هاي 
دراويش و شيوخ به عنوان طبقه پايين دست  جامعه عصر 

صفوي.
 مردم نگاري و توجه به افراد عادي و عامي در سنت 
نقاشي ايراني و قبل از رضا عباسي در آثار هنرمنداني 
مانند موالنا ولي اهللا، کمال الدين بهزاد، محمد سياه قلم و 

تصوير٢. نگاره دو صفحه اي «ساختن مسجد جامع سمرقند»، از نسخه مصور ظفرنامه تيموري، اواخر قرن نهم هجري، منسوب 
 .Bahari, 1997: 78,79 :به کمال الدين بهزاد. مأخذ



تصوير  در  جامعه  پايين دست  افراد  به  نسبت  باالدست 
حال  در  کارگران  نگاره  اين  در  است.  تشخيص  قابل 
کار و بنايي کردن هستند و در مقابل پيکره اي از طبقه 
باالدست در سمت چپ نگاره که عصا يا چوب دستي خود 
را به نشانه اعتراض يا اعمال زور بر طبقه کارگر به باال 
برده  است، ارائه شده است. اين نگاره فاقد چندصدايي 
بيشتر  و  است  اجتماعي  طبقات  بين  تعاملي  گفتگوي  و 
در  مي دهد(تصوير۲).  نشان  را  اجتماعي  واقع گرايي 
آشتي ناپذير  و  متضاد  ارزش هاي  تصاوير چندصدايي، 
در يک لحظه گذرا و اندک به حالت تعليق درآمده، قوانين 
و  يکسان  همه  و  مي شود  گذاشته  کنار  موقتًا  اجتماعي 
برابر خواهند بود، گفتگومندي سطوح جامعه در تعاملي 
مسلط  و  غالب  ديگري  بر  يکي  اينکه  بدون  يکسان، 
براي  آثار رضا عباسي  احتمال مي رود  ازاين رو  باشد. 
نخستين بار در سنت نگارگري ايراني، دو طبقه اجتماعي 
جامعه (باالدست و پايين دست) به طور همزمان در يک 
قاب و به صورت تعاملي و گفتگومند به تصوير در آمده 

باشند.
رضا عباسي درحاليکه يک «نقاش مردمي» به حساب 
صفوي  دربار  در  درباري»  «نقاش  به عنوان  مي آيد، 
به  مجبور  او  ازاين رو  است؛  بوده  فعاليت  به  مشغول 
تصوير کردن پيکره هاي درباري است که به او سفارش 
تعاملي  زياد  خالقيت  و  مهارت  با  او  اما  مي شد.  داده 
درباري  سفارشات  با  خود  عالقه  و  دل مشغولي  مابين 
اين گونه از آثار به سبب  ايجاد کرد. به عبارت ديگر در 
وجود پيکره هاي درباري در کنار پيکره هاي عامه، شاهد 
تصاوير چندصدايي هستيم و به دليل حضور يکسان و 
مساوي اين طبقات متضاد اجتماعي در تصوير، فضاي 
سطوح  گفتگومندي  مي گيرد.  شکل  گفتگومند  و  تعاملي 
بر  يکي  اينکه  بدون  يکسان  تعاملي  در  جامعه  مختلف 
و  دراويش  پيکره  اندازه  و  حجم  باشد.  غالب  ديگري 
است.  اندازه  يک  به  درباريان  پيکره  به  نسبت  شيوخ 
طرز قرارگيري آن ها در تک نگاره ها نيز به گونه اي است 
که بيننده به هر دو پيکره به يک اندازه توجه مي کند و 
عبارت  به  نيستند.  اثر  مرکزي  يا  اصلي  نقطه  هيچ کدام 
ديگر، از قدرت سوژه اصلي که همواره شاهان بوده اند، 
کاسته شده است و گفتگوي تعاملي بين پيکره ها ايجاد 
شده است. اين نگاره ها مصداق کامل توزيع صداها در 
متن و حق حضور يکسان به صداهاي ديگر در اثر است 
که از ويژگي هاي اصلي تصاوير چندصدايي و گفتگومند 

است.
در اين نمونه از آثار به وضوح مي توان تضاد طبقه 
ديد.  را  است  چندايي  تصاوير  اصلي  رکن  که  اجتماعي 
و  درباري  پيکره هاي  به شکل  «داني»  و  «واال»  تضاد 
پيکره هاي درويشي و شيوخ يا تضاد «باال» و «پايين » 
در قالب افراد باالدست جامعه و پايين دست جامعه عصر 

صدا،  تکّثر  ايجاد  موجب  دوگونگي  و  تضاد  صفوي. 
چندصدايي و چندُبعدي يا به اصطالح باختين «پوليفوني» 
در اثر مي شود. فقط صداي طبقه حاکم و مسلط شنيده 
حضور  نيز  عامي  افراد  و  پايين  طبقه  بلکه  نمي  شود، 
اثر به ويژه در نوع تکّثرگرايي  دارند. هرگونه سخن در 
آن، به شرطي که به صورت يکسان و برابر ظهور کنند، 
منجر به گفتگو در اثر مي شود. آنچه که در آراء باختين 
به عنوان گفتگو آمده است را صرفٌا در آثاري مي توان ديد 
که حداقل دو طبقه جامعه در اثر حضور داشته باشند و 

تصوير از تک گويي به چندصدايي تبديل شده باشد. 
آثار چندصدا و گفتگومند رضا عباسي در نقطه مقابل 
قرار مي گيرند که صرفًا تصويرگر  او  آثار  از  دسته اي 
تک گويه(تک صدايي،  نگاره ها  اين  هستند.  درباري  طبقه 
رسمي  و  خشک  چارچوب  در  و  هستند  تک جنبه اي) 
همه  از  بيش  را  تک صدايي  غلبه  علت  محبوس شده اند. 
مي توان در سنت نقاشي ايراني جستجو کرد. زيرا ادبيات 
تا  ايراني-الاقل  نقاشي  به عنوان ريشه و مرجع  فارسي 
باالدست  افراد  و  پيکره ها  توصيف  به  غالبًا  زمان-  آن 
جامعه پرداخته است. همچنين نقش سفارش دهندگان و 
حاميان هنري اين نگاره ها که تا آن زمان صرفًا دربار 
بوده است، بسيار زياد است. در چنين شرايطي مجالي 
براي نفوذ و بروز پيکره ها و افراد عادي جامعه و پديده 
ايراني  نقاشي  در  باختيني  گفتگومندي  و  چندصدايي 

وجود نداشته است.
در  گفتگومندي  و  چندصدايي  کيفيت  و  قدرت 
شاهان  پيکره  هنوز  زيرا  است.  کم تر  مجلس آرايي ها 
اهميت محوري دارند و بيننده بالفاصله به آن ها توجه 
کنار  در  عامه  پيکره هاي  حضور  به دليل  اما  مي کند. 
پيکره شاهان نمي توان اين آثار را تک گويه قلمداد کرد، 
شده  کاسته  گفتگومندي سوژه ها  ميزان  از  بلکه صرفًا 
است. در بررسي که ميان آثار چندصدايي و گفتگومند 
آثار  اين  بيشتر  کّمي،  به لحاظ  انجام شد،  عباسي  رضا 
کل  از  شده اند(جدول۱).  ارائه  مجلس آرايي  قالب  در 
 ۱۰ عباسي،  رضا  گفتگومند  و  چندصدايي  تصوير   ۱۵
تصوير، برابر با ۶۶ ٪ در قالب مجلس آرايي است و ۵ 
تک نگاره(يکه صورت)  به صورت   ٪  ۳۳ با  برابر  نگاره، 
است. تصاوير مجلس آرايي اکثرٌا مربوط به تصويرگري 
نسخه مخزن األسرار حيدر خوارزمي۱ است که در سال 
هفتمين سال  و  بيست  با  ۱۰۲۳هـ.ق/ ۱۶۱۵م. مصادف 
رضا  به  شاه  شخص  توسط  اول،  عباس  شاه  سلطنت 
نسخه  اين  موضوع  مي شود.  داده  سفارش  عباسي 
دربرگيرنده فراخواندن مردم به خودشناسي و گزينش 
برخالف شاهنامه  و  است  اخالقي  پسنديده  ويژگي هاي 
فردوسي که صرفًا در وصف شاهان است، اين منظومه 
به مردم عادي توجه دارد. بنابراين موضوع و روحيه کلي 
نسخه مخزن األسرار مجال ارائه تصاوير چندصدايي و 

١. حيدر خوارزمي مخزن االسرار 
به  قمري  هجري  نهم  قرن  در  را 
به پيروي  و  جغتايي  ترکي  زبان 
سروده  نظامي  مخزن االسرار  از 
خط  به  خطي  نسخه  اين  است. 
و  شد  کتابت  ميرعماد  نستعليق 
رقم«رضا  با  آن  نگاره   نه  تقريبًا 

عباسي» اجرا شده است.

بررسي مفهوم چندصدايي و گفتگو
مندي ميخائيل باختين در نگاره هاي

رضا عباسي /  ٥ ٧-٨٩ 



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۸۳

فصلنامة علمي نگره

گفتگومند به دست رضا عباسي را مي دهد. برخالف ديگر 
نسخه هاي رايج مانند شاهنامه فردوسي با موضوعات 
و مضامين درباري و حماسي که امکان گفتگومندي در 

آن ها کم تر است.

اجتماعي  اوضاع  و  و چندصدايي  گفتگومندي  رابطه 
عصر صفوي

همان طور که در بخش دوم مباني نظري گفته شد، 
بر  اجتماعي عصر صفوي  تأثيري که شرايط  مهم ترين 

تصوير٣. نقش مغازله گر درويش در نگاره باال: طراحي«عشاق در صحرا» و پايين: «دادن درويش سر برهنه گل را به جوان»، 
رضا عباسي، مأخذ: کنبي، ١٣٨٩: ٩٠و ٩١و ٩٩.



دربار  يکباره  و  نابه هنگام  ترک  گذاشت،  عباسي  رضا 
شاه عباس اول و پيوستن او به مردم عامي و کوچه و 
بازار بود. افرادي که يا در جامعه عصر صفوي جايگاه 
اينکه کامًال مطرود  يا  نداشتند  اجتماعي خاص و مهمي 
و منفور شمرده مي شدند و صداي آن ها جزء صداهاي 
مهم  واقعه  اين  نبود.  زمان  آن  جامعه  غالب  و  مسلط 
هنر،  تاريخ  و  تاريخي  منابع  در  تا  اجتماعي، سبب شد 
فعاليت رضا عباسي به سه دوره زماني تقسيم شود که 
عالوه بر اينکه در شيوه خط پردازي و کيفيات تجسمي 
آن ها  مضمون  در  کرد،  ايجاد  تغييراتي  نگاره هايش 
عبارتند  زماني  دوره  سه  اين  گذاشت.  جّدي  تأثير  نيز 
تا  ۱۵۰۱م  دربار(۹۰۶هـ.ق/  در  فعاليت  اول.  دوره  از: 
دوران  يا  دربار  ترک  دوم.  دوره  ۱۶۰۶م)؛  ۱۰۱۱هـ.ق/ 
۱۶۱۳م)؛  ۱۰۱۸هـ.ق/  تا  ۱۶۰۶م  سرکشي(۱۰۱۱هـ.ق/ 
تا زمان مرگ(۱۰۱۸هـ. دربار  به  بازگشت  دوره سوم. 

ديگر،  عبارت  به  ۱۶۳۹م).  ۱۰۴۴هـ.ق/  تا  ۱۶۱۳م  ق/ 
دوره هاي زماني فعاليت هنري رضا عباسي که متأثر از 
شرايط اجتماعي دوران او مي باشد، مي تواند بر ماهيت 
باشد.  تأثيرگذار  نيز  او  آثار  چندصدايي  و  گفتگومندي 
رضا  هنري  فعاليت  زاويه(دوره بندي  اين  از  ازاين رو 
هنرمند  اين  چندصدايي  و  گفتگومند  آثار  به  عباسي) 

نگريسته و آثار تجزيه و تحليل مي گردد.

الف. طبقه بندي آثار چندصدايي و گفتگومند رضا 
عباسي براساس دوره هاي فعاليت هنري او. 

تعداد آثار گفتگومند و چندصدايي رضا عباسي در 

بيشتر است  او  اول و دوم  به دوره  دوره سوم نسبت 
از کل ۱۵ تصوير گفتگومند و چندصدايي، ۱۲ مورد  و 
تا ۱۰۴۴هـ. در دوره زماني سوم (۱۰۱۸هـ.ق/ ۱۶۱۳م 

آن  از  بعد  شده اند.  خلق   ،٪  ۸۰ با  برابر  ۱۶۳۹م)،  ق/ 
بيشترين تعداد تصاوير گفتگومند مربوط به دوره زماني 
اول فعاليت هنري اوست و ۳ تصوير از کل ۱۵ تصوير 
همان طور  مي شود.  شامل  را  عباسي  رضا  گفتگومند 
يعني  دوم  دوره  در  تصاوير  تعداد  مي رود،  انتظار  که 
ممکن(۰  حد  کم ترين  در  دربار  از  او  کناره گيري  دوره 
کردن  تصوير  از  دوران  اين  در  او  است(جدول۲).   (٪
هرگونه پيکره درباري صرف نظر کرد و مردم کوچه و 
بازار، دراويش و شيوخ و ُکّتاب، موضوع تک نگاره هاي او 
را شکل  مي دهند. زيرا به دليل روحيه سرکشي و انتقادي، 
دربار را ترک کرده و به  قول قاضي احمد منشي قمي 
با َامردان و لوندان(قمي، ۱۳۶۶: ۱۵۰) يا به قول اسکندر 
 (۱۷۶  :۱۳۸۲ ترکمان،  کشتي گيران(بيگ  با  بيگ  منشي 
درباري  پيکره  هرگونه  اجراي  از  و  مي شود  محشور 

امتناع ورزيد و منحصرٌا به طراحي عوام مي پردازد.

در  ُکّتاب  و  شيوخ  دراويش،  پيکره   نقش  ب. 
تصاوير چندصدايي و گفتگومند. 

يک  عباسي،  رضا  گفتگومند  و  چندصدايي  آثار  در 
طبقه مهم اجتماعي عصر صفوي يعني دراويش، شيوخ 
نگاره ها  پايدار  و  ثابت  شخصيت هاي  به عنوان  ُکّتاب  و 
حضور دارند و سبب ايجاد فضاي تعاملي و گفتگويي در 
نگاره ها مي شوند. ازاين رو نوع رابطه و نقش پيکره هاي 

درصد فراوانيتوزيع فراوانيتعداد نمونهنوع و قالب اثر

٪۱۵۵۳۳تک نگاره

٪۱۵۱۰۶۶مجلس آرايي

جدول۱. توزيع فراواني و درصد فراواني تصاوير چندصدايي و گفتگومند در آثار رضا عباسي براساس نوع و قالب آثار، مأخذ: نگارندگان.

درصد فراوانيتوزيع فراوانيتعداد نمونهدوره زماني

٪۱۵۳۲۰دوره اول (۹۰۶هـ.ق/ ۱۵۰۱م تا ۱۰۱۱هـ.ق/ ۱۶۰۶م)

٪۱۵۰۰دوره دوم (۱۰۱۱هـ.ق/ ۱۶۰۶م تا ۱۰۱۸هـ.ق/ ۱۶۱۳م)

٪۱۵۱۲۸۰دوره سوم (۱۰۱۸هـ.ق/ ۱۶۱۳م تا ۱۰۴۴هـ.ق/ ۱۶۳۹م)

آثار رضا عباسي براساس پراکندگي زماني،  جدول۲. توزيع فراواني و درصد فراواني تصاوير چندصدايي و گفتگومند در 
مأخذ: نگارندگان.

بررسي مفهوم چندصدايي و گفتگو
مندي ميخائيل باختين در نگاره هاي

رضا عباسي /  ٥ ٧-٨٩ 



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۸۵

فصلنامة علمي نگره

دراويش، شيوخ و ُکّتاب در اين دست از آثار مورد تحليل 
قرار مي گيرد.

پيکره هاي  با  ارتباط  در  شيوخ  و  دراويش  پيکره 
باشند:  داشته  نقش  چهار  است  ممکن  درباري، 
«مغازله گر»، «پير و مريد»، «راوي» و «نظاره گر». نقش 
پير و مريد و مغازله گر غالبًا در تک نگاره ها و نقش راوي 

کلي  به طور  دارد.  مجلس آرايي ها وجود  در  نظاره گر  و 
پير و  به نقش نظاره گر،  به ترتيب متعلق  بيشترين نقش 
که  بدين گونه  است(جدول۳).  مغازله گر  و  راوي  مريد، 
از ۱۵ تصوير چندصدايي و گفتگومند رضا عباسي، ۷ 
 ۴ ؛   ٪  ۴۶ با  برابر  نظاره گر،  نقش  دربردارنده  تصوير 
نگاره داراي نقش پير و مريد، برابر با ۲۶ ٪ است و نقش 

درصد فراوانيتوزيع فراوانيتعداد نمونهنقش پيکره ها

٪۱۵۷۴۶نظاره گر

٪۱۵۴۲۶پير و مريد

٪۱۵۲۱۳راوي

٪۱۵۲۱۳مغازله گر

جدول۳. توزيع فراواني و درصد فراواني تصاوير چندصدايي و گفتگومند در آثار رضا عباسي براساس نقش پيکره در تصوير، 
مأخذ: نگارندگان.

تصوير٤. نقش پير و مريد در نگاره باال: «درويش ريشدار و 
کمان دار جوان» و پايين: «جوان و شاعر»، رضا عباسي، مأخذ: 

همان: ٥٧ و ١١٣.

تصوير٥. نقش راوي درويش در نگاره باال: «سلطان محمود 
غزنوي و مرد معتکف» و پايين: «ريختن سواره پول را در راه»، 

رضا عباسي، مأخذ: همان: ١٠٣ و ١٠٥.



راوي و مغازله گر هر يک ۲ تصوير، برابر با ۱۳ ٪، را 
به خود اختصاص داده اند.

خوبي  به  را  درويش  مغازله گر  حالت  مغازله گر: 
مي توان در نگاره «عشاق و پيرمرد» ديد. درويش بازوي 
مرد جوان را گرفته است و بدين سبب مرد جوان نگاهش 
را از زن جوان برگرفته است. از طرف ديگر، اين طراحي 
شايد نشان دهنده اغواگري باشد، يعني مثلثي عشقي که 
بين زن و  را  پيکره وسط، عشق و محبت خود  آن  در 
قابل  نکته  تقسيم کرده است(کنبي، ۱۳۸۹: ۹۵).  پيرمرد 
توجه اينکه اين طراحي، در واقع اتود اوليه براي نگاره 
«عشاق در صحرا» بوده است. ازاين رو رضا عباسي در 
اتود اوليه، مغازله گر را در کالبد يک درويش ارائه مي کند. 
در اتود اوليه اين نگاره ويژگي چندصدايي و تکّثر صداها 
به واسطه وجود عنصر تضاد در قالب دو طبقه متفاوت 
اجتماعي و ويژگي گفتگومندي به واسطه حضور تعاملي، 
يکسان و مساوي پيکره باالدست(زن و مرد درباري يا 
قابل  به خوبي  جامعه(درويش)،  پايين دست  و  اشرافي) 
پيشخدمت درباري  نهايي  نگاره  مالحظه است. ولي در 
جايگزين پيکره درويش مي شود. از اين طريق نگاره به 
يک متن تک صدا تقليل مي يابد. نگاره «دادن درويش سر 
برهنه گل را به جوان» نمونه ديگري از نقش مغازله گر 

درويش را نشان مي دهد(تصوير۳).
پير و مريد: نمونه ظاهر شدن دراويش در نقش پير 
يا مريد را در نگاره «درويش ريشدار و کمان دار جوان» 
مي توان ديد. مرد جوان کمان دار درباري با دستار طاليي 
و يقه خزدار، روبروي درويش ريشدار ژنده پوش دوزانو 
زده است و مالزمان او در سمت راست تصوير حضور 
اندرز  و  پند  عابدي  از  که  شاهزاده اي  مضمون  دارند. 
مي گيرد، بارها در ادبيات فارسي تکرار شده است(کنبي، 
۱۳۸۹: ۱۱۱). نگاره «جوان و شاعر» نمونه اي ديگر از 

رابطه پير و مراد را نشان مي دهد(تصوير۴).
راوي: در برخي از مجلس آرايي ها، دراويش در نقش 
راوي ظاهر شده اند. نگاره «سلطان محمود غزنوي و مرد 
معتکف» چگونگي ديدار سلطان را با درويش عزلت نشين 
در ويرانه ها را شرح مي دهد.۱     معتکف مرده در هيئت 
و کالهي  قهوه اي، چوب دستي  رداي ساده  با  درويشي 
گنبدي که از سرش افتاده، تصوير شده است. درويش 
دوم که در نقش راوي است، به طرف شخصيت اصلي و 
وقايع اشاره مي کند، گويي ماوقع را شرح مي دهد(کنبي، 
راه»  در  را  پول  سواره  «ريختن  نگاره   .(۱۰۶  :۱۳۸۹
نشان  را  دراويش  راويت گري  نقش  از  ديگر  نمونه اي 
مي دهد. در اين نگاره دو درويش همزمان در حال روايت 

کردن ماجرا براي مخاطبان خود هستند(تصوير۵).
نظاره گر: در نگاره «گلگشت با اشراف زاده» درويش 
اثر نظاره گر مجلس درباري است. در  در سمت راست 
گلگشت  صحنه هاي  به کرات  مصور  خطي  نسخه هاي 

شاهان به تصوير درآمده است، ولي کم تر اتفاق مي افتد 
يک درويش  به  همراه  اعضاي خانواده سلطنتي  که کل 
نمونه  بزاز»  و  «پيرزن  نگاره  شود.  کشيده  تصوير  به 

ديگري از نقش نظاره گري دراويش است(تصوير۶).

تحليل چرايي چندصدايي و گفتگومندي آثار رضا عباسي
چندصدايي  تصاوير  از  عباسي  رضا  هدف  و  چرايي 
پيکره هاي  دادن  قرار  يکديگر  مقابل  در  و  گفتگومند  و 
درباري يا اشرافي با پيکره هاي عامه به صورت تعاملي را 
مي توان از ديدگاه باختين تحليل کرد. باختين تک صدايي 
را نشان دهنده استبداد و خفقان گفتگو مي داند و آن را 
در ارتباط با مسائل اجتماعي بررسي مي کند. بحث متون 
چندصدا و گفتگومند باختين که اوج و حِد اعلي آن در 
ايده کارناواليسم او ظهور کرد، در شرايطي شکل گرفت 
که فرهنگ و سياست اصلي در اتحاد جماهير شوروي، 

با  «گلگشت  باال:  نگاره  در  درويش  نظاره گر  نقش  تصوير٦. 
اشراف زاده» و پايين: «پيرزن و بزاز»، رضا عباسي، مأخذ: همان: 

١٠٩ و ٩٩.

بدين گونه  ماجرا  اين  داستان   .١
است که «معتکف نخست حضور 
ولي  مي گيرد،  ناديده  را  سلطان 
بعد از او مي پرسد که کيست و با 
مرگ چگونه پنجه در خواهد افکند. 
همان  معتکف  مرد  از  نيز  محمود 
سؤال را مي کند و معتکف لبخندي 
دست  با  او  مي ميرد.  و  مي زند 
مافيها و عاليق  دنيا و  از  کشيدن 
آماده  نظر روحي  از  را  آن، خود 
 :١٣٨٩ بود»(کنبي،  کرده  مرگ 

.(١٠٦

بررسي مفهوم چندصدايي و گفتگو
مندي ميخائيل باختين در نگاره هاي

رضا عباسي /  ٥ ٧-٨٩ 
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نتيجه 
تضاد و دوگانگي مهم ترين ويژگي متون چندصدا و گفتگومند در نظريه باختين است. اين تضاد و 
دوگانگي در آثار رضا عباسي به صورت حضور همزمان پيکره هاي درباري و اشراف به عنوان طبقه 
حاکم و مسلط جامعه و پيکره هاي افراد عامي به عنوان طبقه پايين دست جامعه نشان داده شده است. 
رضا عباسي به واسطه حضور در دربار به عنوان «نقاش درباري»، تصويرگر پيکره هاي شاهان و 
اشراف بود، ولي او با مهارت و خالقيت زياد تعاملي مابين دل مشغولي و عالقه خود با سفارشات 
درباري ايجاد کرد. ازاين رو در اين دست از آثار رضا عباسي شاهد فضايي چندصدا و گفتگومند در 
قالب تعامل حداقل دو سطح متضاد اجتماعي عصر صفوي -درباريان يا اشراف در مقابل افراد عامي- 

هستيم، بدون اينکه يکي بر ديگري تسلط داشته باشد.
مهم ترين تأثيري که شرايط اجتماعي عصر صفوي بر رضا عباسي گذاشت، ترک نابه هنگام و يکباره 
دربار شاه عباس اول در تاريخ ١٠١١هـ.ق/ ١٦٠٦م. و پيوستن او به مردم عامي و کوچه و بازار بود. 
با توجه به نظر سه مورخ بزرگ عصر صفوي يعني قاضي احمد منشي قمي، اسکندر بيگ ترکمان و 
واله اصفهاني، اين گروه از افراد يا در جامعه عصر صفوي جايگاه اجتماعي خاص و مهمي نداشتند يا 
اينکه که به سبب شرايط و اوضاع اجتماعي و سياسي کامًال مطرود و منفور شمرده شده بودند. اين 
گروه هاي اجتماعي در اليه هاي مخفي تر جامعه زيست مي کردند و صداي آن ها جزء صداهاي مسلط 

همچون  حکومتي  و  داشت  سرکوب کننده  خصلت 
طبقات  بين  معقول  ارتباطي  مجاري  هرگونه  استالين 
اجتماعي را مسدود کرده بود(عرب زاده، موسوي اقدم و 
گفتگومند  و  چندصدا  متون   .(۳۳  :۱۳۹۴ يکتا،  افتخاري 
متضاد  صداي  دو  حداقل  حاوي  باختين  نظر  در  که 
اجتماعي و طبقاتي است(Gignoux,2005:11 به نقل از 
نامورمطلق: ۱۳۹۴: ۶۹) غالبًا در چنين شرايط اجتماعي 
شکل مي گيرند. چنين متوني که در نظر باختين در حکم 
درصدد  هستند،  انقالبي  و  انتقادي  فرهنگ هاي  خرده 
نيروي  با  آن ها  دارند.  را  با گروه هاي حاکم  رويارويي 
انتقادي خود سنت و جديت فرهنگ رسمي را نفي مي کنند 
و تقابل و رويارويي ارزش هاي متضاد و آشتي ناپذير را 
جايگزين آن مي کنند(پوينده، ۱۳۷۷: ۱۸۶-۱۸۸). فرهنگ 
از  را  پديده ها  خود،  طبقاتي  تسلط  توجيه  براي  رسمي 
هم جدا مي کند؛ اما دوگونگي و تضاد در متون چندصدا 
و گفتگومند، اين پديده ها را به هم پيوند مي دهد. بدين سان 
تمام ارزش ها را نسبي مي سازد. همه چيز نسبي است، 
ناپايدار  و  نسبي  و  متزلزل  چيزي  حکومتي  نظام  حتي 
است. به همين دليل باختين رمان داستايفسکي را حِد اعلي 
رمان  دوگونگي  او  مي داند.  گفتگوگرايي  و  چندصدايي 
داستايفسکي را برخاسته از دوگونگي اجتماعي مي داند که 
خود را در دوگونگي و تضاد شخصيت ها نشان مي دهد 

که در طول داستان در مقابل يکديگر قرار مي گيرند.

رضا عباسي را مي توان نمونه هنرمندي با انديشه هاي 
گفتگومند و تعاملي دانست که اين ايده را با رو در رو 
قرار دادن پيکره هاي درباري يا اشرافي و عامه-خاصه 
دراويش و شيوخ- نشان مي دهد. شايد بتوان هم رأي و 
تصاوير  از  عباسي  هدف رضا  باختين،  آراء  با  هم نظر 
چندصدا و گفتگومند را «بيان ضديت با حکومت و قدرت 
مسلط» دانست. از اين رو نگاره هاي چندصدا و گفتگومند 
تک گويانه  يا  مرکزگرا  نيروهاي  ميان  نبردي  او عرصه 
در قالب پيکره هاي درباري يا اشرافي است که در تالش 
براي ارائه يک معناي منفرد و ثابت و قدرت حاکم هستند 
که  چندگويه  يا  مرکزگريز  نيروهاي  ديگر  سوي  از  و 
اين طريق،  از  عباسي  رضا  نمي پذيرند.  را  واحد  معناي 
تا  مي گيرد  به کار  را  مسلط  زبان  از  خارج  گفتمان هاي 
ساختار سلسله مراتبي و قدرت حاکم و مسلط را تعليق 
کند. به  همين دليل به سبب موقعيت و جايگاه خاصي که 
دارد -به عنوان نگارگر درباري- مي تواند افرادي که در 
زندگي به دليل موانع نظام هاي سلسله مراتبي به عضوي 
افراد  با  را  شده اند  تبديل  جامعه  در  فرومايه  و  پست 
متضاد،  ترکيب  اين  در  سازد.  همراه  برتر  و  باالدست 
هيچ صدايي برتر از ديگري نيست و ساختاري گفتگومند 
از طريق تصاوير  او  بدين ترتيب  دارد.  تعاملي وجود  و 
نقد  به  را  مستقر  و  رسمي  نظام  گفتگومند،  و  چندصدا 

مي کشد. 



و غالب در گفتمان رايج و رسمي جامعه عصر صفوي نبود. به عبارت ديگر، دوره هاي زماني فعاليت 
هنري رضا عباسي که متأثر از شرايط اجتماعي دوران او مي باشد، مي تواند بر ماهيت گفتگومندي و 
چندصدايي آثار او نيز تأثيرگذار باشد. تعداد آثار گفتگومند و چندصدايي رضا عباسي در دوره سوم 
فعاليت او نسبت به دوره اول و دوم او بيشتر است و برابر با ٨٠ ٪ است. بعد از آن بيشترين تعداد 
تصاوير گفتگومند مربوط به دوره زماني اول فعاليت هنري اوست(٢٠ ٪)، و تعداد تصاوير در دوره 

دوم يعني دوره سرکشي و کناره گيري او از دربار در کم ترين حد ممکن(٠ ٪) است.
هدف رضا عباسي از خلق تصاوير چندصدا و گفتگومند و در مقابل يکديگر قرار دادن پيکره هاي درباري 
با پيکره هاي عامه، بيان ضديت با حکومت و قدرت مسلط بوده است و از اين طريق گفتمان هاي خارج 
از زبان مسلط را به کار مي گيرد تا ساختار سلسله مراتبي و قدرت حاکم و مسلط را نقد کند. همان طور 
که باختين متون چندصدا و گفتگومند را نشان از خفقان گفتگو در جامعه دانسته و زمان ظهور اين دست 
از آثار را در شرايط استبدادي و تک صدا و تماميت خواه مي داند، هنرمندان از جمله رضا عباسي با خلق 
آثار خود درصدد هستند تا ساختاري گفتگومند و تعاملي به وجود آورند و به طور موقت اين برتري 

طبقاتي و اجتماعي را به حالت تعليق درآورند.
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approximately equal to 15 paintings. Therefore, the statistical population of this study is 15 images 

by Reza Abbasi, which is in harmony with the polyphonic and dialogism texts concepts in Mikhail 

Bakhtin,s views. Due to the small statistical population, the total statistical population is considered 

as a sample community.

This research shows that the most important polyphonic and dialogism feature of Reza Abbasi,s 

works is the contradiction and duality that emerges in the structure of the simultaneous public and 

courtier figures. The untimely and sudden departure of the court of Shah Abbas I in 1011 A.H. / 

1606 A.D. And joining to the common people, is the most important effect that the social conditions 

of the Safavid era had on Reza Abbasi. According to the three great historians of the Safavid era, 

Munshi Qomi, Iskandar Beygh Turkman and Valeh Isfahani, this group of people either did not 

have a special and important social position in the Safavid era society or were completely rejected 

due to social and political conditions. They were hated. These social groups lived in the more 

hidden layers of society and their voices were not the dominant voices among the common and 

official discourse of Safavid society. In other words, the time periods of Reza Abbasi,s artistic 

activity, which are influenced by the social conditions of his time, can also affect the polyphonic 

nature of his works. The number of polyphonic works of Reza Abbasi in the third period of his 

activity is more than his first and second periods and is equal to 80%. Then that, the highest number 

of polyphonic images is related to the first period of his artistic activity (20%), and the number of 

images in the second period is as low as possible (0%).

Reza Abbasi,s goal in creating polyphonic images and juxtaposing court figures with public figures 

has been to express opposition to the government and the dominant power. In this way, it uses 

discourses outside the dominant language to critique the structure of the hierarchy and the dominant 

power. Just as Bakhtin considers polyphonic texts as a sign of suffocation in society and considers 

the time of the emergence of such works in authoritarian, monolithic and totalitarian conditions, 

artists such as Reza Abbasi seek to create a dialogue and interactive structure by creating their 

works. And temporarily suspend this class and social supremacy.

Key words: Persian painting, Reza Abbasi, Safavid era, Polyphony, Mikhail Bak
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Reza Abbasi, a prominent painter of the Isfahan painting school, is one of the few Persian painters 

who attends to the general public and society as a «public painter» and illustrates court orders and 

figures of kings and nobles as a «court painter» in the Safavid court at the same time. This change 

in the tradition of Persian painting at the end of the tenth and eleventh centuries A. H. led to the first 

time that Persian painting was able to have the same and equal reflection of different social voices. 

Until now, due to the dominant presence of the upper class in the paintings, monophony and social 

centralism in Persian painting was common and obvious.

On the other hand, Mikhail Bakhtin, a twentieth-century Russian theorist, proposed the idea of 

“Polyphonic and Dialogism texts” as opposed to “Monophonic texts”. According to Mikhail 

Bakhtin theory, polyphonic and dialogism texts are often created in the context of authoritarianism 

and suffocation in society in order to critique the authoritarian, totalitarian and monolithic reality 

that has caused the destruction of dialogue in society to temporarily suspend such social and class 

conflicts. Thus, in the some works of Reza Abbasi, it is possible to see the interactive, polyphonic 

and dialogism atmosphere that it is the first appears in the tradition of the Persian painting. Therefore, 

it is necessary to study the works of Reza Abbasi from this perspective, which has not been done so 

far. The subject of this study is to investigate the polyphony and dialogism concept of the Mikhail 

Bakhtin,s theory in the Reza Abbasi,s Paintings, and the aim is to identify Persian painting,s 

capability to adapt and interpret based on contemporary philosophical theories and concepts. 

Research questions are: 1. What is the polyphony and dialogism in the works of Reza Abbasi? 2. 

How did the social situation of the Safavid era affect the nature of polyphony and dialogue of Reza 

Abbasi,s works? 3. What is the purpose of Reza Abbasi in presenting polyphonic and conversational 

images? According to the aim, this research is developmental research and based on essence and 

methodology, is descriptive-analytical. The method of data collection is documentary(library). The 

method of data analysis is qualitative with the approach of polyphonic and dialogism texts in the 

theory of Mikhail Bakhtin. Considering what Mikhail Bakhtin offers in describing polyphonic and 

dialogism texts, we can consider the number of these images in the total works of Reza Abbasi to be 


