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چکیده
مطالعه گفتگو يکي از رويکردهای مطالعه تصاوير در زمان معاصر است و از جمله موضوعاتي است که
به طور عمده مورد مطالعه و بازانديشي انتقادی واقع شده است .حضور انسان در آثار هنری در همهه
دورهها از موضوعات هنری بوده است .مطالعه انسان و نقش انسان در تقابل با گفتمان زيباييشناسي
در آغاز قرن بیستم از نظريههای میخايیل باختین است .او شیوه مطالعاتي خود را بر مبنهای انسهان،
خود و ديگری و گفتگوی مابین آنها قرار داده است .هدف از پژوهش حاضر مطالعهه گفتگومنهدی و
بررسي زمینه فکری گفتگو در آرا باختین به صهورت زيرسهاخت نظهری و در پیونهد بها نقاشهيههای
فتحعلي شاه قاجار است .فرض پژوهش حاضر تحول معاني و جايگاه گفتگو در پیوند بها هنهر نقاشهي
قاجار است که انسان مدار است  .ابتدا حوزه نظری باختین و مطالعه گفتگومندی و جايگاه تکصدايي
و چندصدايي مورد بررسي قرار گرفته است و بر ايهن مبنها جايگهاه آن در نقاشهي قاجهار بها مطالعهه
موردی نقاشي از فتحعلي شاه قاجار تحلیل و بررسي شده است .پرسش اصلي اين پژوهش اين اسهت
که گفتگومندی در آثار نقاشي دوره ابتدايي قاجار چگونه اسهت روش پهژوهش حاضهر کیفهي و بهر
اساس روششناسي تحلیلي و شیوه گردآوری اطالعات کتابخانهای بوده است .نتايج يافتهها حهاکي از
آن است گفتگو گرايي در هنر نقاشي دوران قاجار وجود داشته و به صورت عهاملیتي فعهال و پويها در
تعامل با مخاطب به صورت تکصدايي و چندصدايي با محوريت انسان نمايان ميشهود .تهکصهدايي
بیشتر از چندصدايي در نقاشيهای ابتدايي قاجار وجود داشته است.
کلیدواژگان :انسان ،باختین ،قاجار ،گفتگو ،نقاشي.

 6استاديار گروه نقاشي دانشگاه الزهرا
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مقدمه و بیان مسئله
با نگاهي به سیر تاريخ هنر کمتر هنری را ميتوان يافت که موضوع آن انسان نباشهد و يها بها
انسان در ارتباط نباشد .بر اين مبنا تمرکز اصلي اين پژوهش بر تحوالت عمیقي است کهه در
دوره معاصر موضوع انسان و خوانش انساني در آثار هنری را به چالش کشیده است .چگونگي
تحول مذکور را ميتوان در آرا باختین و مطالعه گفتگو به عنوان يک مولفه مهم اين رويکهرد
مشاهده کرد .مقاله پیش رو مبتني بر فرض وجود گفتگومنهدی و جايگهاه گفتگهو ،گفتگهوی
تکصدايي و چندصدايي شکل ميگیرد .بر اين اساس اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين
پرسشها است :در آثار مورد بحث گفتگو از چهه جايگهاهي برخهوردار اسهت تحهول گفتگهو
مندی در آثار نقاشي قاجار چگونه و از چه نوعي است برای پاسخگويي در بخش اول نوشتار
ابتدا شرايط گفتگو و گفتگو مندی از ديدگاه باختین بررسي و تشريح مهيشهود و در بخهش
دوم مقاله به بررسي آرا اين متفکر در ارتباط با گفتگو در هنر نقاشي قاجار پرداخته ميشود.
در بخش آخر نوشتار ،بررسي نحوه انعکاس تکصدايي و چندصدايي در نقاشي قاجار تحلیهل
ميشود و حضور گفتگو در نقاشي از فتحعلي شاه قاجار به صورت تکصهدايي و چندصهدايي
مورد واکاوی قرار ميگیرد .هدف از اين پژوهش مطالعه گفتگو در نقاشهيههای دوره ابتهدايي
قاجار است .علت و ضرورت انتخاب اين موضوع ارزش و اهمیت انسان به صورت پیکره نگاری
در ابعاد بزرگ با يک يا چند پیکره از شاه و درباريان بوده است .در ايهن دوران انسهان سهو ه
اصلي نقاشيهای قاجار است و جايگاه انسان در نقاشي متحول ميشهود ،بهاختین در آثهارش
انسان شناسي فلسفي را توصیف مهيکنهد .دسهتاورد و نظريهات انسهانشناسهي او و ديهدگاه
پديدارشناسانه او به انسان دلیل انتخاب برای تحلیل نقاشي قاجار است.

مبانی نظری پژوهش
تبیین و تحلیل جايگاه گفتگو و مقوله تکصهدايي و چندصهدايي و ارتبهاط آن بها انسهان در
تصوير موضوع اصلي پژوهش است .از میان نظريهپردازان تمرکز بر آرا میخايیهل بهاختین بهه
عنوان نظريهپرداز اصلي است .در میان چیزهايي که سازنده موقعیت انسان هسهتند ،چیهزی
که جايگاه ويژهای دارد انسان و ديگری است .او هم از امتیاز «من» برخوردار است ،يعنهي او
نیز مانند من هم آگاهي دارد و هم عمل .پس چنین موجودی از جهات مختلف در موقعیهت
من اهمیت ويژهای دارد .زيستن من در جهان مملو از ديگری و حضور ديگران است .به گفته
باختین؛ من خودم را به ياری ديگری ميشناسم .درواقع انسان نميتواند در جههاني زنهدگي
کند که در آن ديگری حضور ندارد .خود من نمهيتهوانم بهه تنههايي سهازنده جههانم باشهم.
(گاردينر )41 :6936،میخايیل باختین آثار مهمي در حوزههای مختلف تفکر از خود بر جای
گذاشته است .آنچه در نهايت فلسفه باختین نامیده شد گونهای نظريه معرفهت اسهت کهه بها
عمل پیوند دارد و جزو معرفتهای جديدی است که ميکوشد رفتار انسان را در پرتهو شهیوه
استفاده از زبان تفسیر کند اما آنچه کار باختین را در میان ايهن معرفهتشناسهيهها متمهايز
ميکند ،درک مکالمهای او از زبان است که از نظر باختین امری است بنیهادی و از مجموعهه
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مسائلي که فکر و ذهن او را به خود مشغول داشتند تحهت عنهوان مکالمههگرايهي نهام بهرده
مي شود (هولکويیست .)91 :6931،او انسانشناسي فلسفي را توصیف ميکند .عليرغم اينکه
در آثارش از انر ادبي و زبانشناختي استفاده ميکند ،شیوه تفکر او فلسهفي اسهت .ديهدگاه
هستيشناسانهاش نسبت به انسهان صهاحب دسهتاورد برجسهتهای شهد .او منیهت مطلها را
شکست و به آن جنبهای نسبي بخشید .من مفرد را به تنهايي بيمعنها مهيدانسهت و اعهالم
داشت که من نسبي است و تنها در ارتباط با ديگران (اجتمهاع) معنها مهييابهد و هسهتي در
نتیجه گفتگو (مکالمه) يا گفتوشنود معنا مييابد (غالمحسین زاده.)602 :6937،
با توجه به تأکید باختین بر نقش جامعه در شکلگیهری شخصهیت انسهاني ،او معتقهد
است که زبان به بهترين صورت مهيتوانهد ايهن ويژگهي گفتگومنهدی را رهاهر کنهد .از نظهر
باختین گفتار همیشه با گفتار يا گفتارهايي ديگر در ارتباط است (نهامور مطلها.)31 :6930،
طرد نسبي حضور ديگری از منظر باختین جهان شخص را از شکل مياندازد .زيسهتن بهدون
تعامل و گفتگو و در نتیجه پذيرش بسیاری از تأثیرات ديگران در زندگي خود ناممکن اسهت
(باختین .)39 :6333 ،از نظر باختین اجتماع با رهور شخص دوم آغاز ميشود .مفهومي کهه
باختین از اجتماعي بودن در نظر دارد نوعي پذيرش تقدم منطقي بیناذهني بر ذهنیت اسهت
(تودوروف .)11 :6977،مراحل موجود میان فهرد و جامعهه را گهرايش ايهن دو بهه هريهک از
قطبهای خود يا ديگری تعیین ميکند .در معرض نگاه و ادراک ديگران بودن بر رفتهار مهن
تأثیر ميگذارد .ديگران معموالً مخاطبان رفتار من هستند حتي اگر عملهي را انجهام ندهنهد.
انسان جهان پیرامون خود را به واسطه ديگران ميشناسد .به نظر بهاختین شهناخت و ادراک
ما از جهان محدود به موقعیت است .برای گسترش شناخت خود و نزديهک شهدن بهه ادراک
غني بايد با ديگری وارد گفتگو شويم و نگهاه او را بهه نگهاه خهود اضهافه کنهیم .ههی چیهز و
هی کس نميتواند در حالت انفرادی به معنا دست يابد (لینل .)21 :2003 ،از نگهاه بهاختین،
ايده ذاتاً به وجود انساني زنده و پويا پیوسته است .حقیقتها خهارج از روابهط انسهاني وجهود
ندارند (زپن.)47 :2004 ،
کارآمدترين ابزار شناخت و ادراک و ارتباط انسان يعني زبان محصول ديگری اسهت .از
منظر باختین حتي زبان هم محصول ديگری است و کیفیتهي گفتگهويي دارد .ههی کالمهي
نیست که ما بر زبان بي آوريم و سخن ديگران در آن حاضر نباشد .سخن ما همواره انباشهته
از صدای ديگران است (باختین .)33 :6331 ،از مهم ترين نظريهههای بهاختین گفتگومنهدی
است .میان گفتگومندی و چندصدايي رابطهای تنگاتنه وجهود دارد و چندصهدايي ويژگهي
گفتگومندی است .اين چندصدايي که در آن همه صداها به طور مساوی بازتابانده مهيشهوند
موجب گفتگومندی ميگردد (ساموئل .)66 :2001،يک گفتگو هرگز نميتواند انتزاعي باشهد
و بايد بین دو يا چند نفر اتفاق بیفتد :گوينده ،شنونده ،خالا و مخاطب ،هنرمنهد و تماشهاگر
(باختین .)239 :6334 ،در واقع گفتگو را ميتوان در مورد روابط بین متون در نظهر گرفهت.
باختین به نقش جامعه در شکلگیری شخصهیت انسهاني تأکیهد بسهیار داشهته اسهت .زبهان
بهترين وسیله برای گفتگومندی است .از نظر باختین گفتار همیشهه بها گفتارههای ديگهر در
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ارتباط اسهت .گفتهار در بسهتر روابهط اجتمهاعي شهکل مهيگیهرد (تهودوروف.)79 :6977 ،
گفتگومندی تک صدايي يا تک گويه است و يا چندصهدايي و يها چندگونهه .از نظهر بهاختین
چندصهدايي مههيتوانههد در آثهار و انهواع ادبههي گونههاگون رهههور و بهروز داشههته باشههد (نههامور
مطلهها .)902 :6937،او بهها تأکیههد بههر جنبههه مههادی و ايههدئولو يک زبههان ،بحههث بوطیقههای
جامعهشناختي ،چندصدايي و بینامتني را وارد عرصه نظريه و نقد ادبي کرد (باختین:6979 ،
 )661انسان همواره در زندگي خود را از چشم ديگران مورد تمجید قهرار مهيدههد و تهالش
ميکند تا از رهگذر غیر بر خود احاطه يابد .تمهام بازتهابههای زنهدگي انسهان و عمهل او در
آگاهي ديگران سنجیده ميشود (تودوروف .)630 :6977 ،از نظر باختین ما خود را از چشهم
ديگری ميشناسیم .ما لحظات دگرگوني و تبهديل انديشهه خهود را در مناسهبات بها ديگهری
بازمييابیم .در يک کالم بازتاب زنهدگي خهويش را در آگهاهي افهراد ديگهر درک مهيکنهیم.
(احمدی .)602 :6931 ،حضور و تأثیر ديگران در سخن ما به دو صورت ممکن اسهت رهاهر
شود از يک سو خود وا هها و ساختارهای زباني اموری بکر و حاصل ابداع گوينده نیستند .در
هر وا ه رسوبي از داللتها وجود دارد که میراث ديگران است .در دل ههر وا ه گفتگهويي در
جريان است .کاربرد هر وا ه ورود به گفتگو با تمهام کهاربران قبلهي آن اسهت .گفتگهويي کهه
کاربران بعدی وا ه را هم فراميخواند .وا ه يا به طور کلي هر نشانهای میان فردی اسهت .ههر
چیزی که گفته ميشود ،خارج از ضمیر گويندهاش قرار ميگیرد و تنهها بهه او تعلها نهدارد.
نميتوان وا ه را فقط به گوينده اطالق کرد .مؤلف بر وا ه حقي دارد اما شهنونده ههم حقهوق
خودش را دارد و همینطور کساني که صدايشان در کلمه و پیش از پرداختن مؤلف به گوش
ميرسد (ايبد .)622-2 :6331 ،تنها انسان مورد خطاب انسان قرار گرفتهه اسهت و لهذا ديهد
انسان به جهان ،ادراک انسان از آن ،تفکر انسان در مورد آن و عمل انسان در قبال آن کهامالً
وابسته به اين حقیقت است (هالکويست.)23 :2002 ،
بنا به تعبیر باختین ،ديد اسهتعاليي در پهي آن اسهت کهه بها زدودن عوامهل فهردی و
انضمامي هر تجربه ،عناصر مشترک و نمادين رويدادها را انتزاع کنهد و بهر اسهاس آنهها بهه
حقیقتي برسد که مستقل از زمان و مکاني که در آن درک ميشود درست باشد .اين ديد بهه
تعبیری نگريستن از ناکجا ميخواهد جهاني بنا کند که در آن تمام موقعیهتههای ممکهن از
پیش انديشیده شدهاند .در نتیجه ميتوان چنین جهاني را به صورت نظری شناخت و بهدون
درگیر شدن فعال و پاسخمندانه به موقعیتهايش در آن دست به عمهل زد .ديهد اسهتعاليي
عوامل زنده تجربه را ميکشد و تنها اسکلت بيجاني از تجربه باقي ميگذارد (عظیمي ،علیها،
 .)3 :6939از نظر باختین ررف زماني -مکاني يکي از عناصر مهم در تجزيه و تحلیل متهون
است .همچنین زمان و مکان زمانمند نخستین تجسد زمان در مکان است که کهانوني بهرای
ملموس کردن بازنمود و نیرويي است که به کل متن نیرو ميبخشد (مقهدادی.)963 :6939،
باختین از وا ه کرونوتوپ 6استفاده ميکند ،کرونوتوپ اصطالحي نیست که بتهوان تجسهمش
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کرد .کرونوتوپ ناگزير با کسي که دريک موقعیت است پیونهد خهورده اسهت .موقعیهت يهک
جايگاه است که به واسطه نسبتش با عناصری در مکان که غیر از آن هستند تعريف ميشود.
کرونوتوپ نیز مانند موقعیت همواره عاملههای زمهاني و مکهاني را بها ارزيهابي اهمیهت ايهن
عاملها از نقطه نظری خاص ترکیب ميکند .زمان و مکان آنگونه که به تجربه سهو ههها در
ميآيند همواره با داوری نسبت به اينکه يک زمان خاص يا مکان خاص خهوب اسهت يها بهد
پیوند خوردهاند ،ادراک هرگز محض نیسهت ،همهواره بها ارزيهابي آنچهه ادراک شهده تکمیهل
ميشود (هولکويیست.)299 :6931،
بر مبنای آنچه گفته شد اصطالحات «گفتگويي» و «گفتگوگرايي» اغلب بهه مفههومي
ارجاع دارد که میخائیل باختین از آن در اثرش در باب نظريه ادبهي يعنهي تخیهل گفتگهويي
بهره برده است .باختین اثر ادبي گفتگويي را در مقابهل اثهر تهکگويانهه قهرار مهيدههد .اثهر
گفتگويي بر پايه گفتگو با آثار ادبي ديگر است .اثر گفتگو تنهها پاسهخ ،تصهحیح ،سهکوت در
برابرِ گفتگوی قبلي نیست؛ بلکه ارتباط آگاهانه برقرار کردن با اثر قبلي است .ادبیهات گفتگهو
در ارتباط و مراوده با آثار گوناگون و متعدد است .اين موضوع تنها تأثیرگذاری صرف نیسهت
بلکه گفتگو در هر دو سو ادامه پیدا ميکند و مفهوم «گفتگو» تنها در مورد ادبیهات بهه کهار
نميرود .در ديدگاه باختین ،تمام زبان گفتگو است .اين بدان معناست که مها هرگهز در خه
صحبت نميکنیم .دغدغه اصلي باختین چندصدايي يها گفتگهوگرايي در مقابهل تهکصهدايي
است .او طبقهبندی از انواع ادبي بر اساس گفتگويي بودن يا تک گويه بودن عرضه مهيکنهد.
باختین عموماً با کلیدوا ه گفتگوگرايي شناخته ميشود .از نظر او هر گونه سخن و شهناختي
در ارزيابي نهايي گفتگويي است .او نه تنها رويکرد تک گويانه را مردود ميدانهد بلکهه اصهوالً
منکر امکانپذيری چنین رويکردی در حالت محض است .با توجه به ويژگيهای ديگهری بهه
جای يک فاعل ،دو فاعل يا چند فاعل وجود دارد ،فاعالني کهه خودشهان توانهايي شهناخت و
گفتگو را دارند .ديگری يک شي بيآوا نیست که بشود آن را مانند شي مورد مطالعه قرار داد.
او خود سخن ميگويد و ميتواند دانش گفتگويي داشته باشد (تهودوروف .)97 :6977 ،يکهي
از فرآيندهای مکالمه تالش برای اقتدار مونولوگ اسهت .بهرای رسهیدن بهه سهاخت يکسهان
چندصدايي به احیای متقابل زبانهای غیررسمي ميپردازد (باختین.)613 :6937 ،
ايدههای باختین مانند گفتگويي و تکگويي ،چندصهدايي ،فرجهام ناپهذيری ،فضهاهای
کارناوالي و موارد ديگر نه تنها موضوعات برای زيباييشناسي ارائه ميدهد بلکه فضايي بهرای
تحلیل هنرهای بصری نیز عرضه ميکند (عربزاده و ديگران .)99 :6934 ،باختین معمهوالً بها
گفتگو و منطا مکالمه شناخته ميشود و دلمشغولي ابتدايي باختین فلسفه اسهت و رههور
مفاهیم کلیدی باختین در فلسفه شکل ميگیرد .در زمان باختین در آن زمان بر نوکانتیسهم
و نفي هگل موج غالب اروپا بود .درگیری فکری باختین با مفاهیمي ماننهد کهنش اخالقهي و
زيباييشناسي از درگیری او با مکاتب ادبي روسیه که غالباً فرمالیست بودند منجهر بهه طهر
مفاهیمي چون گفتهار مکالمههای و تهکصهدايي و چندصهدايي شهد .هولکويیسهت ()6937
نويسنده رمان مکالمهگرايي (میخايي باختین و جههانش) معتقهد اسهت مفهاهیم آرا بهاختین
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حاصل يک درگیری طوالني با ادبیات و فلسفه است و محدوديت او همان نفي انتزاعي هگهل
است .اصطال مکالمهگرايي توسط هولکويیست برای نشان دادن وجهوه مختلهف آرا بهاختین
استفاده شده است  .باختین نظريات خود را بهر کهانون مکالمهه و نسهبتي کهه میهان خهود و
ديگری ميبیند شکل داد ..در غرب از اواخر دهه  30میالدی همزمان بها فروپاشهي شهوروی
توجه به نظريات باختین آغاز ميشود .با اين رويکرد فرهن ترکیبي از وضهعیتههای سهو ه
است و هويت نیز پديدهای متکثر ،سیال و متأثر از گفتمانها محسوب ميشود .در اين میهان
مطالعات باختین نقش بسیار مهمي در بسط نظريه گفتگومندی داشته است .وی سعي کهرد
که نشان دهد که چگونه گفتگو و گفتگومندی در زبان ،ادبیات و هنهر سهاخته مهيشهود .در
بررسيهای باختین مشخص ميشود که در سده بیستم در پي تحوالت اجتمهاعي و سیاسهي
چگونه انسان و گفتگوی انساني اعمال قدرت رهور مييابد .باختین معتقد است گفتگو بدون
تعامل با ديگران ،بدون قرار گرفتن و در معرض صدای ديگران بودن شکل نميگیرد و منوط
به گفتگو با ديگری است .گفتگوی واقعي گفتگوی دو جانبه است .هر آنچهه گفتهه مهيشهود
انعکاس صدای ديگری است .گفتگويي بدون جنیست و نژاد و مذهب و  ...بيمعني است.
واکاوی اين نظريات در بخشهای پیش رو اهمیت صدا در پیونهد بها مقولهه تصهوير را
روشن ساخته و رهیافتي است برای واکاوی و تحلیل هنر نقاشي دوره قاجار که در آن انسان
از اهمیت ويژهای برخوردار ميشود ،اين پژوهش با هدف بررسهي چگهونگي تحهول معهاني و
جايگاه تکصدايي و چندصدايي و کرونوتوپ در نقاشي و جايگاه انسان به عنوان سو ه اصهلي
تصوير نگاشته شده است.

پیشینه پژوهش
پیشینه به دلیل ويژگي میانرشتهای پژوهش ميتواند بسیار وسیع بوده و طیهف گسهتردهای
از مطالعات در زمینه جامعهشناسي ،انسانشناسي ،روانشناسي و مطالعات بدن ،فلسفه و هنر
را شامل شود .به منظور حفظ ارتباط مستقیم با موضهوع اصهلي پهژوهش بهر مطالعهاتي کهه
پیرامون مباني نظری تحقیا و همینطور مطالعات مرتبط با حوزه هنر نقاشهي قاجهار انجهام
شده است پرداخته ميشود شامل فوکو (انضباط و تنبیهه  ،)6371ههای تهودوروف (،)6977
باختین ( ،)6934گاردينر (( ،)6936زپن( ،)2004 ،هالکويست )2002 ،و بهاختین ( 6331و
.)6333
عظیمي و علیا ( )6939در مقاله خود به آرا بهاختین و نهامورمطلا ( )6930در کتهاب
خود به زبانشناسي در آرا باختین پرداختهاند .هولکويیست ( )6931در کتاب مکالمهگرايهي
که توسط امیرخانلو ترجمه شده نظريههای باختین و مکالمهگرايي در رمان را بررسي کهرده
است .حسینزاده ( )6937انديشه و مفاهیم بنیادين باختین و تأثیرپذيری از ديگر متفکهرين
را در آثار مورد بررسي قرار داده است .در تحقیقات و پژوهشهای داخلي در زمینهه مطالعهه
هنر ايراني از منظر باختین سابقه چنداني وجود ندارد .هرچند کوششههايي قابهل توجهه در
جهت گسترش مفاهیم محوری و رويکردهای نظری صورت گرفته است؛ اما طي بررسيههای

بررسي بازتعريف گفتگومندی در آرا میخايیل باختین 646 ...

انجامشده پژوهشهايي که مستقیماً دربرگیرنده مقهوالت طهر شهده در تحقیها پهیش رو و
تحول و رويکرد گفتگو در هنر ايران باشد يافت نشد.

روش پژوهش
اين متن مطالعهای است بینارشتهای بنابراين برای تحلیل و فهم زمینههههای مهورد مطالعهه؛
تجزيه و تحلیل دادههای جمعآوریشده به صورت کیفي صورت گرفته است .تعريف مفهاهیم
و تحلیلها در اين پژوهش بر اساس پاردايم گفتگوگرايي در روش تحلیلي شکل گرفته است.
با در نظر داشتن اين موارد پژوهش حاضر روشي را پیشنهاد ميکند که پیوندی مسهتقیم بها
مفاهیم و مفروضات طر شده و هدف پژوهش دارند .در ايهن روش بررسهي و تحلیهل مقولهه
انسان ،گفتگومندی و کرونوتوپ در انديشه باختین انجام شده و سپس بهه تحلیهل و بررسهي
آثار نقاشي قاجار با محوريت پیکره انساني بر مبنای نظريههای بهاختین پرداختهه مهيشهود.
معیار انتخاب نقاشيها برای اين پژوهش انسان به صورت تک پیکره و چند پیکره است.

یافتههای پژوهش
در اين پژوهش تحلیهل تهکصهدايي و چندصهدايي مهرتبط بها تحهوالت اجتمهاعي قاجهار و
داللتهای صدا در تصوير مد نظر است .تبیین ويژگيهای گفتگوگرايي در هنهر نقاشهي دوره
اول قاجار با تحلیل نقاشيهای فتحعلي شاه به عنوان يکي از موضهوعات مههم هنهر قاجهار از
دستاوردهای اين پژوهش است که مورد مطالعه قرار ميگیرد .میخايیل باختین برای مطالعه
متن از روش گفتگومندی استفاده مينمايد .او به انسان و روابط انساني در اجتماع و فرهن
ميپردازد .از نظر او هر گونه سخن و شناختي در نهايت به گفتگهو مهيانجامهد .ايهن گفتگهو
ميتواند به صورت چندصدايي و يا تکصهدايي مهورد مطالعهه قهرار گیهرد .روش بهاختین در
مطالعه متن را ميتوان به تصوير نیز تعمیم داد بنابراين ديدگاه او درباره متن را مهيتهوان در
نقاشي دوره قاجار که موضوع اصلي آن انسان و پیکرهنگاری است مبنهای پهژوهش قهرار داد.
اگر نقاشيهای اين دوران را دارای گفتگو بهدانیم ،تهکصهدايي و چندصهدايي و بهيزمهاني و
بيمکاني در نقاشيهای اين دوران ديهده مهيشهود کهه بها آرا بهاختین قابهل تطبیها اسهت.
تکصدايي در آثار نقاشي دوران قاجار را ميتوان نشاندهنده استبداد ،خفقان گفتگو دانست
که در تصاوير نشان داده ميشود .چندصدايي در نقاشيهای ديده ميشود ولي بها تمرکهز بهر
صدای اصلي از قدرت کمتری برخوردار است.
انسانمداری و گفتگو در نقاشی دوره ابتدایی قاجار
وا ه انسان و اومانیسم با يکديگر ارتباط مستقیم دارد و بهه دوره رنسهانس بهازميگهردد .وا ه
رنسانس تحوالت اجتماعي -سیاسي فرهنگي و فکری را در بردارد که تأثیری مستقیم بر هنر
گذاشت .اين تحوالت باعث شد مطالعه پیکره انسان در هنر از اهمیت ويژهای برخوردار شود.

 642پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،7شماره 2

« نقاشي مسیحي همواره بايد از حیث موضوع و ارتباط بها موضهوع و اجتمهاع دينهي ،انسهان
گرايانه باشد» (بوکهارت .)693 :6930 ،اين موضوع نشان مهيدههد کهه در هنهر مسهیحیت،
نقش انساني بسیار ارزشمند بوده است .در دوران قرونوسطي نگاه مشابهي به انسان و تصوير
انسان وجود داشت؛ اما دوران رنسانس غلبه شکل بهر محتهوا را در پهي داشهت کهه از نفهس
شکلي پیکره ميگذشت (کوماراسومي .)613 :6930،انسانگرايي با تکیه بر علم جديهد و بهه
سبب رهايي از مقیدات کلیسای قرونوسطايي ،سعي در يافتن جايگاه واالتهری بهرای انسهان
دارد« .هنگاميکه واجبالوجود را به عنوان سرپرست بشر حذف کرديم ،مسهلماً کسهي بايهد
برای آفرينش ارزشها جای او را بگیرد» (سارتر .)74 :6916 ،در ايران قديم تکچههرهههای
رسمي به عنوان يکي از مهمترين صورتهای هنری با عملکرد مشهخص يعنهي تبلیهو مهورد
توجه و در دوره قاجار نیز حائز اهمیت بوده است .چنانچه تکچهرههای شاه با روش رنه و
روغن روی بوم جهت تزيین ديوارهای تاالر پذيرايي و بار عام در قصرها نقاشي يها بهه عنهوان
هديه به فرمانروايان اروپايي ،هندی ،تزار روس يا به سیاست پردازان تقديم ميشده اسهت .از
اين رو تکچهرههای فراواني توسط همه نقاشان دربار از فتحعلهي شهاه کشهیده شهده اسهت
(آدامووا .)93:6931 ،دوره قاجار يکي از عجیبترين دورههای حیات هنری ايهران در عرصهه
هنهر نقاشههي اسههت .آثههار بههه جههای مانهده در ايههن دوره از نظههر شههیوه اجههرا و درک مفهههوم
زيباييشناسي موجوديتي نوين به هنر ايران داده است .از سده يازده هجری به دلیل برخورد
ايران با فرهن و تمدن غرب بهکارگیری رن و روغن روی بهوم در بهین هنرمنهدان ايرانهي
مرسوم شد .حضور انديشههای هنرمندانه به مفهومي که در دوره جديد غرب مطر است ،به
اين موجوديت اعتبار ميبخشد .انديشهای که در عناصهری چهون صهورت انسهاني و عنهاوين
متنوع ديگری چون منظره و طبیعت بیجان تجلي مييابد .اين انديشه بر ديد زيباييشناسهي
و نگرش پويای هنرمندان نقاش دوره قاجار داللت دارد (جعفری جاللي.)29 :6932،
به تصوير کشیدن شاه در پردههای بزرگ تمامقد توسهط نقاشهان دربهار قاجهار ماننهد
میرزا بابا و مهرعلي و عبداهلل خان نشان از اشتیاق وافر شاه بهه ايهن نهوع از نقاشهي داشهت
(فريه .)221 :6974،هنرمندان قاجاری مجبور به فراگیری معیارهای مناسبي بودند تا بتوانند
اثری تولید کنند که در حوزه هنرههای زيبها نهزد بیننهدگان اروپهايي و بهه تهدريج حامیهان
قدرتمند خود يعني دربار پذيرفته شود .شیال کتبي مورخ هنری معتقهد اسهت کهه هنرمنهد
توانمند قادر بود آگاهانه تنها اصول خاصي از نقاشي اروپايي را دنبال کند .او اضافه مهيکنهد
که تا قرن  63میالدی سلیقه ايراني هرگز هنر ايراني را به طهور کامهل نپذيرفتهه بهود بلکهه
هنرمندان ايراني و حامیانشان تنها آن جنبههايي از هنر اروپايي را اقتباس کردند کهه اجهازه
حفظ نظام زيباييشناختي خودشان را مهيداد (کشمیرشهکن .)90 :6931 ،نظهام حکهومتي
ايران نوعي هنر پروری متمرکز در دربار پديد آورد .او هنرمندان زيادی را گرد خود آورد کهه
هرکدام در يک يا چند زمینه هنری به کار اشتغال داشتند و بدون شک دوران حکومهت او از
نظر هنری شکوفاترين سالهای قاجار است .فتحعلي شاه عالقه زيادی داشت که نقاشان او را
به صورت تمامقد بسازند يا سن تراشان تصويرش را به صهورت نقهش برجسهته بسهازند .در
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ترکیب کلي اينگونه آثار پادشاه در مرکز قرار ميگیرد و اندامش کمهي بهزرگتهر از ديگهران
تصوير ميشود .طرز قرارگیری اطرافیان هم به گونهای اسهت کهه توجهه بالفاصهله بهه نقطهه
مرکزی و اصلي کار منتقل مهيشهود (افشهار مههاجر .)13-10 :6936،شهاهان و شهاهزادگان
مهمترين سفارشدهندگان آثهار هنهری و نافهذترين حامیهان هنرمنهد بهودهانهد .نتهايج ايهن
هنرپروری عبارت بود از :مشروط شدن رشد هنر به اوضهاع سیاسهي ،تهأثیر مسهتقیم سهلیقه
سههفارشدهنههده در تولیههد آثههار ،پیههدايش سههبکهههای رسههمي و قههراردادی و مشههکالت و
محدوديتهای هنرمندان وابسته به دربار .در تاريخ نقاشي ايران آثار بهيشهماری وجهود دارد
که در آنها شاه اهمیت محوری دارد؛ اما اين صحنههای درباری ندرتاً به زمان و مکان خاص
مربوط ميشوند .در واقع هدف نمايش شوکت شاهانه بوده اسهت (پاکبهاز .)66 :6973 ،لهیال
ديبا در مقاله تصوير قدرت و قدرت تصوير از جنبهای ديگر اهمیت اين پرترههای سلطنتي را
يادآور ميشود .او ضمن اشاره به استفاده گسترده از شمايلها در مناسبتهای مختلف ملي و
مذهبي ،کاربرد آنها را در سیاست خارجي و در روابط حکومت قاجار با قهدرتههای جههاني
نیز حائز اهمیت ميداند .او مينويسد تنها در دو دهه نخست حکومت فتحعلي شهاه بهیش از
پانزده تصوير تکي او به عنهوان ههدايای ديپلماتیهک بهه انگلسهتان ،هنهد ،روسهیه و فرانسهه
فرستاده شد .اين تصاوير همزمان داللت بر قدرت و ثروت شاه ايران داشتند (دلزنده:6934،
.)92
اينکه در نقاشيها راهر شاه اينگونه معرفي شود به صورت قهانون نانوشهتهای درآمهد
که توسط هنرمندان اجرا ميشد .به نظر ميرسد اعتبار اين قوانین تصويری از سوی شاه بهه
هنرمندان و بخصوص میرزا بابا داده شده است زيرا او نه تنها سبک مطمئن و دلپذير خود را
اجرا ميکند ،بلکه در اوايل دهه  6300م او هنرمند ارشد و نقاشباشي دربهار بهوده اسهت .از
طرف ديگر شواهد قديمي نشان ميدهد که او مبدع نوآوری در اولین آثهار شهناختهشهده بها
قوانین پیکره نگاری بوده است (رابي .)46 :6333 ،اين نمونههها واجهد ترکیهب و سهاختاری
خشک و مقیدند و به نظر ميرسد تحت انضباطي دقیا قرار داشتهاند که حتي وضعیت قهرار
گرفتن سر و بدن را تعیین ميکهرده اسهت .صهورتههای ترسهیمشهده مهيبايسهت مقیهد و
تشريفاتي جلوه ميکردند و حالت شخص بايد باوقار و پر اقتدار و لبهاسهها پهرزرقوبهرق بهه
نظرمي رسیدند .از سوی ديگر نقاشان فقط در بهکارگیری جزئیات و عناصری چون رن قبها
يا ردای شخص ميتوانستند تا حدی آزادی عمهل داشهته باشهند .از ويژگهيههای ايهن آثهار
ميتوان بهرهگیری از شکلهای تخت ،رن پردازی جهذاب ،تزيینهات ،پارچههههای مختلهف
پرنقشونگار و اجرای دقیا نقوش به طور سنتي از ديد روبرو اشاره کرد که موجهب افهزايش
تأثیرات نقاشي ميشوند .بهرغم تعدد عناصر اقتباسشده از هنهر غربهي ماننهد شهیوه رنه و
روغن ،درجات مختلف نور و سايه ،نورپردازی در بعضي از جهات و برخي نقاط معین وابسهته
و پايبند به سنن ايراني بود( .آدامووا .)93 :6931،اين نقاشيهای سلطنتي همچون چیزههای
ديگر سلطنتي (ردای افتخار ،فرمان همايوني) حرمت و اقتدار خاصي داشهته اسهت .آنهها را
همچون هدايای ارزشمندی به سفیران اروپايي و رجال آسیايي اهدا ميکردند.
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فتحعلي شاه در نقاشيها همواره به زيبايي بها ريهش سهیاه و بلنهد و جامگهان فهاخر و
پوشیده از جواهرات بود .ميگويند خالي در زير چانه داشهت ولهي بهه نقاشهان دربهار اصهرار
ميورزيد که آن را کنار لبش تصوير کند (احساني .)609 :6932 ،مکتب پیکره نگاری قاجهار
در زمان فتحعلي شاه به اوج شکوفايي خود رسید ولي پس از مرگ او در سال  6210ه.ق راه
زوال را پیمود .عالوه بر ذکر اوصاف گذشته ايران ،درباريان يکي ديگر از راهکارها بهرای رفهع
بدبیني نسبت به وضع آن روزگار مملکت را بهرهگیری از آثار هنری دانستند ،به قسمي که با
تأکید بر شأن باالی انساني؛ خصوصاً شاه و درباريهان بهه عنهوان نماينهدگان اجتمهاع جايگهاه
انسان در جامعه ايران را برتری بخشند .ارتباط با اروپها و تهک پیکهره نگهاری بهرای تبلیهو و
تثبیت شاهانه و تکثر تصاوير انساني به رهور پديده انسانگرايي انجامید که انسهان در اکثهر
تصاوير حضور عمده و ويژه پیدا کرد .در دوران فتحعلي شاه بر حالتهای آرماني تصوير شهاه
از زيبايي تأکید ميشد که به نوبه خود بر انسان آرماني تأکید داشت .سنت آرمانيسهازی بهر
رهور انسان و خودباوری و قهدرت انسهان تأکیهد دارد و اثهر هنهری تصهويری آن را مشهروع
ميسازد .به نظر ميرسد علت اصلي تغییر در نقاشيهای اين دوران تغییر در ذهنیت ،جايگاه
انسان است که نقاشي اين دوران را متحول ميکند و بهرخالف دورهههای پیشهین مها شهاهد
پیکرههايي در ابعاد بزرگ و واقعي هستیم که نسبت به هنر دوران قبل متفاوت است.
علت انتخاب نقاشي اين دوره برای تطبیا با آرا باختین به علت تغییر نگرش به انسان
است که در اين دوره انسانگرايي در نقاشيهای قاجار در ابعاد بزرگ آغهاز مهيشهود .از ايهن
دوره ميتوان به عنوان رنسانس نقاشي ايران نام برد که همه اجهزا بهر مبنهای انسهان شهکل
ميگیرد .استفاده از انسان معموالً بیشتر به صورت تک پیکره بوده و شاه اکثراً بسیار بزرگ و
بر تخت و صندلي شاهي تصوير شده است ،تصاويری که راه مکالمه در تصهوير را بهه صهورت
يک متن ميبندد و قوانین خشک و محدودی را ايجاب ميکند .از شهاه قاجهار تصهاويری بها
پیکرههای تک و اصطالحاً تکصدايي و خودگويه و هم به صورت چندصدايي يها چنهد گويهه
موجود است .تصاوير ( )6-9به عنوان نقاشي تک گويه و تصهاوير ( )4-7تصهاوير چنهد گويهه
هستند .همانطور که در تصاوير  6الي  9ديده ميشود ،تک پیکره بدون هی گويههههای در
تصوير است .کنشهای بهدني غیرفعهال اسهت و گفتگهويي وجهود نهدارد و حالهت نشسهته و
قراردادی پیکرهها تکرار ميشود .چهرهها بیشتر نمهادين و قهالبي اسهت .هويهت سهو ه مههم
است ،گفتماني جديد و سلطهطلب در نقاشي ايجاد ميشود کهه تهک گويهه اسهت .در اينجها
رجوع به گفتاری باختین در بخشهای قبل ميتواند نشان دهد که سو ه گفتگويي را منتقل
نميکند ولي در تصاوير  9الي  7از قدرت سو ه اصلي کم شهده و گفتگهويي بهین پیکهرههها
نشان داده ميشود ،حرکت در پیکرهها ديده ميشود .قدرت پیکره اصلي تقسیم شده و چنهد
گويه در گفتمان تصوير ديده ميشود .حالتهای مختلف در پیکرهها ديده ميشهود .حرکهت
در بدن پیکرهها ديده ميشود و حالتهای خشک و قراردادی کمتر مشهاهده مهيشهود .اگهر
گويه را با پیکرهها و مکالمه آنها در نظر بگیريم نقاشيهای تک پیکره سکون و تمرکهز روی
سو ه اصلي است ولي در نقاشيهای چند پیکره تمرکز روی پیکره اصلي کمتر شده و پیکهره

بررسي بازتعريف گفتگومندی در آرا میخايیل باختین 641 ...

اصلي با پیکرههای اطراف سنجیده ميشود ،در کنار آنها ديده ميشود و گفتگهو در تصهوير
ايجاد شده است.
تصوير  :6فتحعلي شاه نشسته روی صندلي،
منسوب به مهرعلي

تصوير  :2پرتره فتحعلي شاه ،میرزا بابا ،تهران -3
6733م

منبع :نقاشي سلطنت ايراني632 :6333 ،

منبع :رابي6333 ،

تصوير  :9پرتره فتحعلي شاه ،مهرعلي ،موزه ارمیتا
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منبع :نقاشي سلطنت ايراني639 :6333 ،
تصوير  :4هنرمند ناشناس ،کپي ديوارنگاره عبداهلل خان معمارباشي ،گواش روی کاغذ6316،م

تصوير  :1ادامه نقاشي فتحلي شاه و فرزندان

تصوير  :1ادامه نقاشي فتحلي شاه و فرزندان
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تصوير  :7ادامه نقاشي فتحلي شاه و فرزندان

مطالعه تحلیلی گفتگو گرایی در هنر نقاشی دوره ابتدایی قاجار
تأکید بر مکالمه و يا گفتگو گرايي به اين معنا است که مفهومپردازی در اثر در حهول محهور
اصلي مکالمه شکل ميگیرد که تالشي است برای رهايي از محهدوديتههايي کهه ديالکتیهک
هگلي در زمینه معنا سازی ايجاد کرد .اصالحات در آرا باختین بیشتر ادبي است ولي در پس
زمینه تاريخي و فلسفي آن ميتوان هر اثر را متن دانست و با آن تطبیها داد و مهيتهوان آرا
باختین را برای خوانش آثار ادبي و هنری جهان اسهتفاده کهرد .بهاختین عمومهاً بها گفتگهو
مداری و منطا مکالمه شناخته ميشود .او معتقد است مکالمه يا گفتگومندی از تک گويه و
چند گويه شکل گرفته است .در تک گويه موضوع در بطن خود يک آگاهي تشکیل ميدههد
و به خودی خود کافي است و تغییر نميکند ،تکگهويي نهوعي کهالم آخهر را بهه مها نشهان
ميدهد .از نظر باختین گفتگو گرايي دارای چند گويه است .تعامل میان زبان و توزيع صداها
در متن و حا حضور صداهای ديگر است .وا ه ديگری که او برای گفتگهو اسهتفاده مهيکنهد
کرونوتوپ است باختین از مفهوم «کرونوتهوپ» بهرای نشهان دادن مهاتريس مکهاني-زمهاني
(بيزماني و بيمکاني) استفاده ميکند که بر وضعیت بنیادين تمام روايتهای زبهانشهناختي
حاکم است .مايکل هولوکییست ( )6931بیان ميکنند که کرونوتوپ «واحهد تحلیلهي بهرای
مطالعه زبان مطابا نسبت و ويژگيهای مقولههای زمهاني و مکهاني بازنمهايي شهده در زبهان
است ».کرونوتوپهای ويژه ،متناسب با گونهها و انرهای خاص ،يا شیوههای نسبتاً پايدار ن
است که خود اين شیوهها و گونهها ،جهانبینهيهها يها ايهدئولو یههای ويهژهای را بازنمهايي
ميکنند .تا اين حد کرونوتوپ هم مفهومي شناختي است و هم خصیصه روايهي در زبهان .در
مقايسه با ديگر استفادهها از زمان و مکان در تحلیلهای زباني باختین ،ويژگي متمايزکننهده
تحلیلهای مبتني بر کرونوتوپ ،اين حقیقت مشخص ميشود که برای باختین ،نه زمان و نه
مکان هی کدام بر ديگری برتری و تقدّم ندارند و کامالً مستقلاند.
چندصدايي در گفتگومندی به معنای توزيع مسهاوی صهداها در يهک مهتن اسهت .در
نقاشيهايي که شاه به صورت تک پیکره کار شده است تکصدايي ديهده مهيشهود و گفتگهو
وجود ندارد .در اين تصاوير تک پیکره ،گفتگو وجود ندارد و تنها خودگويه است زمان و مکان
مشخص نیست ،روز و شب مشخص نیست .در تصاوير شهاه و درباريهان ،تأکیهد بهر صهداهای
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گوناگون است که همگي دارای صدای مساوی هستند و اطرافیان شاه دارای يک حا مساوی
هستند ولي شاه در کانون تصوير قرار دارد و گفتگو با او شکل مهيگیهرد پهس گفتگهو میهان
پیکرهها وجود دارد .گفتگومندی عنصری اساسي در متن نقاشي است و به صهورت گفتگهوی
میان پیکرهها مورد بررسي است .گفتگو در نقاشيهای دوره قاجار را ميتوان به صهورت نهک
گويي و چند گويي دستهبندی کرد .تصاوير تک پیکره فتحعلي شاه تکگويي و تصاوير شاه با
اطرافیانش چند گويي است .ارتباط و گفتگومندی و يا چندصهدايي مهيتوانهد در يهک مهتن
نقاشي نیز وجود داشته باشد که در پیکرهنگاری از شاه و درباريانش در دوره اول قاجار ديهده
ميشود .روابط میان يک متن اعم از ادبیات و نقاشي ديده ميشهود .بهاختین تهکصهدايي و
چندصدايي را به عنوان گفتگوی تک گويه و چند گويه مطر ميکند و گفتگومندی متنهها
را مورد مطالعه قرار ميدهد .وا ه کرونوتوپ را در متن به کار ميرود که مطالعه موردی ايهن
پژوهش متن نقاشي بود.
کرونوتوپ در نقاشيهای پیکره نگاری دوره اول قاجار ديده ميشود و زمان و مکان در
نقاشي مشخص نیست ،سن و سال در نقاشهي از پیکهرههها نشهان داده نمهيشهود و شهاه در
دورهای از جواني با تصويری ثابت باقي مانده است و نوعي تعلیا را تجربه ميکند .با توجه به
تحلیلهای فوقالذکر حضور کرونوتوپ و گفتمان تک گويه و چند گويه ،گفتمهاني جديهد در
نقاشي دوره قاجار خلا ميکند .باختین معتقد است هنرمند واقعي از طرفهي بها مهن بهودن
خود که تمايل به برداشت شخصي از اطراف دارد مواجه ميشود و از طرف ديگر با غیرخودی
بودن و ديگر بودن اطرافیانش .بدين ترتیب ارزش زيباييشناسهي پهس از رويهارويي ايهن دو
روند و در نهايت به تقابل رسیدن آن به صورت تقابلي مکالمهای آغاز ميشود؛ که اين امر در
نقاشيهای قاجار ديده ميشود .خود نقاشي تک پیکره از شاه اسهت و غیرخهودی بهودن بها
تقابل خود (شاه) با پیکرههای ديگر در تصاوير ديده ميشود .همانطور که ذکر شهد شهرايط
سیاسي و اجتماعي نقش مهمي در شکلگیری هنر نقاشي قاجار داشهت و هنهر نهوعي دادن
مشروعیت سیاسي به حکومت قاجار بود .عدم گفتگو و تکصدايي در تصاوير شهاه مهيتوانهد
نشاندهنده استبداد و عدم گفتگو و داشتن تک رأيي و خفقان دوره ابتهدايي قاجهار باشهد و
گفتگو گرايي و چندصدايي را ميتوان بار با محوريت شاه سنجید زيرا در کانون تصوير است،
مرکز تصوير است و پیکرهها در کنار او معنا ميشوند و اهمیت مييابند .از اين منظر ميتوان
چندصدايي را کمتر و باز با تمرکز بر صدای اصلي شاه مورد مطالعه قرار داد.
نقاشيهای دوره اول قاجار را ميتوان به عنوان مجموعهای گفتگو در نظر گرفت که به
صورت تکصدايي و يا چندصدايي متأثر از شرايط اجتماعي دوران قاجار است و هنر نقاشهي
به عنوان يک متن مخاطب را به چالش ميکشد .بر مبنای اين پژوهشها مشخص مهيشهود
که تکصدايي در نقاشي قاجار بیشتر است و تکصدايي در تصاوير باز بر محوريت شاه شکل
گرفته است و گفتگو و گفتگو مندی باز بر محوريت شخص اصلي تصهوير يعنهي شهاه شهکل
ميگیرد.
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جدول  :6مطالعه تحلیلي آرا باختین با نقاشي دوره ابتدايي قاجار
تکصدایی در نقاشی قاجار

چندصدایی در نقاشی قاجار

از نظر موضوعي تک پیکره ،بدون
گفتگو
تکصدايي بیشتر ،خفقان ،عدم
گفتگو متأثر از شرايط سیاسي
اجتماعي
تکصدايي وجود دارد

از نظر موضوعي چند پیکره ،دارای گفتگو گرايي
چندصدايي با تأکید بر تکصدايي کانوني تصوير متأثر از
شرايط سیاسي و اجتماعي
چندصدايي وجود دارد با تمرکز بر صدای اصلي (شاه)

واکنش غیرفعال بدن ،ايستا،
بازنمايانه ،قالبي و نمادين ،عدم
گفتگوی سو ه در تصوير به صورت
گفتمان بصری ،سمبلي از زيبايي

تقسیم قدرت پیکرهها ،واکنش فعالتر پیکرهها ،تصاوير
نمادين وجود گفتمان در تصوير ،بازنمايي بدن با کاربرد
رسانه ای ،تمايل گفتگو با پیکرهها

نشان دادن کرونوتوپ :بيزماني و
مکاني در تصوير

نشان دادن کرونوتوپ :بيزماني و مکاني در تصوير
منبع :نگارنده 6937

نتیجه گیری
بنابر پژوهش حاضر روشن شد رويکردهای انسانشناختي باختین موجب تحوالت چشمگیر
در نقد ادبي شد .منتقدان آثار باختین ،او را در زمره نخستین منتقدان نظريه بازنمايي
قلمداد کردهاند .مهمترين نظريات باختین در مورد انسان و نگاه فلسفي به مسايل مربوط به
انسان است .يکي از اين موارد گفتگو است ،باختین معتقد است هر متني درگیر گفتگو است.
باختین گفتگو را به تصوير ميکشد .باختین در نظريات خود به تبادل گفتارها يعني گفتگو
در متن معتقد بود .او تکگويي را در مقابل چند گويي قرار ميدهد وی سعي کرد که نشان
دهد که چگونه گفتگو و گفتگومندی در زبان ،ادبیات و هنر و هر اثر ديگری به شکل متن
ساخته ميشود .در بررسيهای باختین مشخص ميشود که در سده بیستم در پي تحوالت
اجتماعي و سیاسي چگونه انسان و گفتگوی انساني اعمال قدرت رهور مييابد .گفتگو بدون
تعامل با ديگران ،بدون قرار گرفتن و در معرض صدای ديگران بودن شکل نميگیرد و بايد
در تعامل با ديگری برای گفتگو باشد .گفتگو بايد به صورت دو جانبه باشد .هرآنچه در گفتگو
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گفته ميشود انعکاس صدای ديگری در مکالمه است .گفتگويي بدون جنیست و نژاد و
مذهب و؛ که زمینه ورود به مکالمه است بيمعني است .بدين صورت گفتگو به مثابه عرصه
اصلي مقوله انساني پرداخته ميشود.
در بخش انتهايي مقاله به خوانش نقاشي قاجار با آرا باختین پرداخته شد و نقاشي
قاجار به عنوان هنری که انسان در آن تحولي جديد مييابد مورد اصلي اين پزوهش قرار
گرفت .انسان در نقاشي قاجار متأثر از شرايط سیاسي و اجتماعي زمانه خود است و در
نقاشي به خوبي نشان داده ميشود .در اين بررسي به مثابه متني از گفتگومندی و با توجه
به شرايط اجتماعي دارای نوعي از انسانشناسي بودکه در آن گفتگومندی به صورت تک
گويه و چند گويه به عنوان يک رسانه بیانگر ديده ميشود .متن در اين آثار به صورت گفتگو
است ،گفتگو در متن نقاشي رهور مي بايد و تحول گفتگو مندی و مکالمه که به صورت تک
گويه در آثار تک پیکره از شاه قاجار و چندگويه در آثار شاه قاجار و درياريان که محتوای
فرضیه اين پژوهش است را تايید ميکند .در اين جايگاه حضور کرونوتوپ و بيزماني و
بيمکاني در نقاشيها به عنوان فرآيندی از ابژه نشان داده ميشود .گفتگومندی در پیوند با
کرونوتوپ درتعامل با هنجارهای زيباييشناسي و انسانمداری نقاشيهای دوره اول قاجار
(بازنمايي استعاری و آرماني ،تابع ساختار نقاشي پیکره نگاری درباری و قوانین پیکرهنگاری)
است .در نتیجه گفتگو ديگر صرفاً يک پديده زباني نبوده و به يک متن با داللتهای متکثر
معنايي در گفتگومندی و مکالمه تبديل ميشود .بر مبنای اين پزوهش ها مشخص شد که
تکصدايي در نقاشي قاجار بیشتر بوده و گفتگو و چندصدايي بر مینای تکصدايي شکل
ميگیرد .اين نقاشيها در مکالمههای تک گويه و چند گويه خود نوع مشخصي از گرايشها
و اهداف سیاسي و اجتماعي قاجار را بازتاب مي دهند.
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