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 چکیده
ه موضوعاتي است که و از جمل است در زمان معاصر تصاويراز رويکردهای مطالعه  يکي گفتگومطالعه 

انتقادی واقع شده است. حضور انسان در آثار هنری در همهه   يشيبازاندبه طور عمده مورد مطالعه و 

 شناسيزيبايين در تقابل با گفتمان از موضوعات هنری بوده است. مطالعه انسان و نقش انسا هادوره

انسهان،  . او شیوه مطالعاتي خود را بر مبنهای  است میخايیل باختینهای قرن بیستم از نظريه در آغاز

هدف از پژوهش حاضر مطالعهه گفتگومنهدی و   قرار داده است.  هاآن مابینخود و ديگری و گفتگوی 

 ههای نقاشهي نظهری و در پیونهد بها     رسهاخت يزبررسي زمینه فکری گفتگو در آرا باختین به صهورت  

پژوهش حاضر تحول معاني و جايگاه گفتگو در پیوند بها هنهر نقاشهي     فرضفتحعلي شاه قاجار است. 

 صداييتک. ابتدا حوزه نظری باختین و مطالعه گفتگومندی و جايگاه است مدارانسانکه  است قاجار

مبنها جايگهاه آن در نقاشهي قاجهار بها مطالعهه       ايهن   رو ب است مورد بررسي قرار گرفته چندصداييو 

اين اسهت   اصلي اين پژوهش پرسش .شده استموردی نقاشي از فتحعلي شاه قاجار تحلیل و بررسي 

و بهر  پهژوهش حاضهر کیفهي     روش شي دوره ابتدايي قاجار چگونه اسهت  گفتگومندی در آثار نقا که

حهاکي از   هاافتهيبوده است. نتايج  یانهکتابخااطالعات  یگردآورتحلیلي و شیوه  يشناسروشاساس 

گرايي در هنر نقاشي دوران قاجار وجود داشته و به صورت عهاملیتي فعهال و پويها در    آن است گفتگو

 صهدايي تهک . شهود مينمايان  با محوريت انسان چندصداييو  صداييتکتعامل با مخاطب به صورت 

 جود داشته است.ابتدايي قاجار و هاینقاشيدر  چندصداييبیشتر از 

 .نقاشيگفتگو، قاجار، باختین، انسان، : کلیدواژگان
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 مسئلهو بیان  مقدمه
يافت که موضوع آن انسان نباشهد و يها بها     توانميکمتر هنری را با نگاهي به سیر تاريخ هنر 

 انسان در ارتباط نباشد. بر اين مبنا تمرکز اصلي اين پژوهش بر تحوالت عمیقي است کهه در 

را به چالش کشیده است. چگونگي در آثار هنری دوره معاصر موضوع انسان و خوانش انساني 

مهم اين رويکهرد   مولفهدر آرا باختین و مطالعه گفتگو به عنوان يک  توانميتحول مذکور را 

منهدی و جايگهاه گفتگهو، گفتگهوی     گفتگو وجود مشاهده کرد. مقاله پیش رو مبتني بر فرض

پاسخگويي به اين  درصدد. بر اين اساس اين پژوهش گیردميشکل  صداييچندو  صداييتک

ايگهاهي برخهوردار اسهت  تحهول گفتگهو      است: در آثار مورد بحث گفتگو از چهه ج  هاپرسش

در بخش اول نوشتار  ييگوپاسخ  برای استچگونه و از چه نوعي  نقاشي قاجار مندی در آثار

و در بخهش   شهود مهي دگاه باختین بررسي  و تشريح مندی از دي و گفتگوشرايط گفتگو  ابتدا

 .شودميگفتگو در هنر نقاشي قاجار پرداخته  در ارتباط بادوم مقاله به بررسي آرا اين متفکر 

در نقاشي قاجار تحلیهل   چندصداييو  صداييتکدر بخش آخر نوشتار، بررسي نحوه انعکاس 

 چندصهدايي و  صهدايي تکبه صورت  گو در نقاشي از فتحعلي شاه قاجارو حضور گفت شودمي

دوره ابتهدايي   ههای نقاشهي هدف از اين پژوهش مطالعه گفتگو در  .گیردميمورد واکاوی قرار 

انتخاب اين موضوع ارزش و اهمیت انسان به صورت پیکره نگاری  و ضرورت علت. استقاجار 

ن دوران انسهان سهو ه   در ابعاد بزرگ با يک يا چند پیکره از شاه و درباريان بوده است. در ايه 

 در آثهارش ، بهاختین  شهود ميقاجار است و جايگاه انسان در نقاشي متحول  هاینقاشياصلي 

او و ديهدگاه   شناسهي انسهان و نظريهات   دسهتاورد  .کنهد مهي فلسفي را توصیف  يشناسانسان

 .است نقاشي قاجار تحلیلاو به انسان دلیل انتخاب برای  پديدارشناسانه
 

 شمبانی نظری پژوه

و ارتبهاط آن بها انسهان در     چندصهدايي و  صهدايي تکجايگاه گفتگو و مقوله تبیین و تحلیل 

تمرکز بر آرا میخايیهل بهاختین بهه     پردازاننظريهاز میان موضوع اصلي پژوهش است. تصوير 

چیزهايي که سازنده موقعیت انسان هسهتند، چیهزی    در میاناصلي است.  پردازعنوان نظريه

، يعنهي او  برخوردار است «من» ازیامتدارد انسان و ديگری است. او هم از  ایويژهکه جايگاه 

مختلف در موقعیهت   از جهاتنیز مانند من هم آگاهي دارد و هم عمل. پس چنین موجودی 

است. به گفته  حضور ديگرانجهان مملو از ديگری و  دارد. زيستن من در ایويژهمن اهمیت 

جههاني زنهدگي    د درتوانمي. درواقع انسان نشناسمميگری من خودم را به ياری دي ؛باختین

 م بهه تنههايي سهازنده جههانم باشهم.     تهوان مهي من ن خود کند که در آن ديگری حضور ندارد.

مختلف تفکر از خود بر جای  یهاحوزهمیخايیل باختین آثار مهمي در  (41: 6936گاردينر،)

نظريه معرفهت اسهت کهه بها      ایگونهشد آنچه در نهايت فلسفه باختین نامیده شته است. گذا

شهیوه   رفتار انسان را در پرتهو  کوشدميجديدی است که  هایمعرفت عمل پیوند دارد و جزو

متمهايز   هها شناسهي معرفهت اما آنچه کار باختین را در میان ايهن   استفاده از زبان تفسیر کند

ست بنیهادی و از مجموعهه   که از نظر باختین امری ا او از زبان است ایمکالمه، درک کندمي



 

 

 

 

 697...  بررسي بازتعريف گفتگومندی در آرا میخايیل باختین                                                

گرايهي نهام بهرده    مشغول داشتند تحهت عنهوان مکالمهه    به خودکه فکر و ذهن او را  مسائلي

رغم اينکه علي .کندميفلسفي را توصیف  شناسيانساناو  .(91: 6931هولکويیست،) شودمي

ديهدگاه   ، شیوه تفکر او فلسهفي اسهت.  کندمياستفاده  يشناختزبانآثارش از  انر ادبي و  در

شهد. او منیهت مطلها را     ایبرجسهته نسبت به انسهان صهاحب دسهتاورد     اششناسانههستي

و اعهالم   دانسهت مهي  معنها بينسبي بخشید. من مفرد را به تنهايي  ایجنبهشکست و به آن 

و هسهتي در   يابهد مهي داشت که من نسبي است و تنها در ارتباط با ديگران )اجتمهاع( معنها   

 .(602: 6937سین زاده،حغالم) يابدميمعنا  وشنودگفتمه( يا نتیجه گفتگو )مکال

شخصهیت انسهاني، او معتقهد     گیهری شکلباختین بر نقش جامعه در  تأکیدبا توجه به 

ايهن ويژگهي گفتگومنهدی را رهاهر کنهد. از نظهر        توانهد مهي است که زبان به بهترين صورت 

 .(31: 6930نهامور مطلها،  ) تباط استباختین گفتار همیشه با گفتار يا گفتارهايي ديگر در ار

. زيسهتن بهدون   اندازدميطرد نسبي حضور ديگری از منظر باختین جهان شخص را از شکل 

 اسهت خود ناممکن  در زندگيديگران  تأثیراتتعامل و گفتگو و در نتیجه پذيرش بسیاری از 

. مفهومي کهه  شودمينظر باختین اجتماع با رهور شخص دوم آغاز  از(. 39: 6333)باختین، 

 نوعي پذيرش تقدم منطقي بیناذهني بر ذهنیت اسهت دارد  باختین از اجتماعي بودن در نظر

مراحل موجود میان فهرد و جامعهه را گهرايش ايهن دو بهه هريهک از        .(11: 6977تودوروف،)

مهن   معرض نگاه و ادراک ديگران بودن بر رفتهار  در. کندميخود يا ديگری تعیین  هایقطب

مخاطبان رفتار من هستند حتي اگر عملهي را انجهام ندهنهد.    معموالً . ديگران گذاردمي تأثیر

. به نظر بهاختین شهناخت و ادراک   شناسدميانسان جهان پیرامون خود را به واسطه ديگران 

ما از جهان محدود به موقعیت است. برای گسترش شناخت خود و نزديهک شهدن بهه ادراک    

و  چیهز ههی  شويم و نگهاه او را بهه نگهاه خهود اضهافه کنهیم.        غني بايد با ديگری وارد گفتگو

بهاختین،   از نگهاه (. 21: 2003ت يابد )لینل، انفرادی به معنا دس در حالتد توانمين کسهی 

رج از روابهط انسهاني وجهود    خها  هاحقیقت به وجود انساني زنده و پويا پیوسته است.ذاتاً ايده 

   (.47: 2004)زپن،  ندارند

محصول ديگری اسهت. از   زبان يعني ابزار شناخت و ادراک و ارتباط انسان نيکارآمدتر

منظر باختین حتي زبان هم محصول ديگری است و کیفیتهي گفتگهويي دارد. ههی  کالمهي     

و سخن ديگران در آن حاضر نباشد. سخن ما همواره انباشهته   بي آوريمنیست که ما بر زبان 

منهدی  بهاختین گفتگو  ههای نظريه ترينمهماز  .(33: 6331)باختین،  از صدای ديگران است

ويژگهي   چندصهدايي تنگاتنه  وجهود دارد و    ایرابطه چندصداييمندی و است. میان گفتگو

 شهوند مهي که در آن همه صداها به طور مساوی بازتابانده  چندصدايياين گفتگومندی است. 

د انتزاعي باشهد  توانميهرگز نيک گفتگو  .(66: 2001ساموئل،) گرددميموجب گفتگومندی 

 : گوينده، شنونده، خالا و مخاطب، هنرمنهد و تماشهاگر  فتدیببین دو يا چند نفر اتفاق بايد و 

در مورد روابط بین متون در نظهر گرفهت.    توانميدر واقع گفتگو را  .(239: 6334)باختین، 

بهان  بسهیار داشهته اسهت. ز    تأکیهد شخصهیت انسهاني    گیریشکلباختین به نقش جامعه در 

بهترين وسیله برای گفتگومندی است. از نظر باختین گفتار همیشهه بها گفتارههای ديگهر در     
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(. 79: 6977وف، تهودور ) گیهرد مهي تر روابهط اجتمهاعي شهکل    ارتباط اسهت. گفتهار در بسه   

. از نظهر بهاختین   چندگونهه و يها   چندصهدايي يا تک گويه است و يا  صدايي تکگفتگومندی 

نههامور ) ار و انهواع ادبههي گونههاگون رهههور و بهروز داشههته باشههد  در آثهه توانههدمههي چندصهدايي 

يک زبههان، بحههث بوطیقههای بههر جنبههه مههادی و ايههدئولو  تأکیههدبهها او  .(902: 6937مطلهها،

: 6979باختین، ) وارد عرصه نظريه و نقد ادبي کرد و بینامتني را چندصدايي، شناختيجامعه

و تهالش   دههد مهي ن مورد تمجید قهرار  راگانسان همواره در زندگي خود را از چشم دي( 661

زنهدگي انسهان و عمهل او در     ههای بازتهاب احاطه يابد. تمهام   بر خودتا از رهگذر غیر  کندمي

از نظر باختین ما خود را از چشهم  (. 630: 6977، تودوروف) شودميآگاهي ديگران سنجیده 

سهبات بها ديگهری    . ما لحظات دگرگوني و تبهديل انديشهه خهود را در منا   شناسیممي ديگری

 .کنهیم مهي . در يک کالم بازتاب زنهدگي خهويش را در آگهاهي افهراد ديگهر درک      يابیمبازمي

ديگران در سخن ما به دو صورت ممکن اسهت رهاهر    تأثیرحضور و  .(602: 6931احمدی، )

و ساختارهای زباني اموری بکر و حاصل ابداع گوينده نیستند. در  هاوا هشود از يک سو خود 

وجود دارد که میراث ديگران است. در دل ههر وا ه گفتگهويي در    هاداللت ه رسوبي از هر وا

جريان است. کاربرد هر وا ه ورود به گفتگو با تمهام کهاربران قبلهي آن اسهت. گفتگهويي کهه       

ههر  میان فردی اسهت.   اینشانه. وا ه يا به طور کلي هر خوانديفرامکاربران بعدی وا ه را هم 

و تنهها بهه او تعلها نهدارد.      گیردميقرار  اشگوينده، خارج از ضمیر شودميکه گفته  چیزی

بر وا ه حقي دارد اما شهنونده ههم حقهوق     مؤلفوا ه را فقط به گوينده اطالق کرد.  توانمين

به گوش  مؤلفکساني که صدايشان در کلمه و پیش از پرداختن  طورهمینخودش را دارد و 

تنها انسان مورد خطاب انسان قرار گرفتهه اسهت و لهذا ديهد      .(622-2: 6331)ايبد،  رسدمي

کهامالً  انسان از آن، تفکر انسان در مورد آن و عمل انسان در قبال آن  ادراک انسان به جهان،

  .(23: 2002)هالکويست،  وابسته به اين حقیقت است

و  آن اسهت کهه بها زدودن عوامهل فهردی      يدر په بنا به تعبیر باختین، ديد اسهتعاليي  

بهه   هها آن بهر اسهاس  انتزاع کنهد و   را دادهايروانضمامي هر تجربه، عناصر مشترک و نمادين 

درست باشد. اين ديد بهه   شودميحقیقتي برسد که مستقل از زمان و مکاني که در آن درک 

ممکهن از   ههای موقعیهت جهاني بنا کند که در آن تمام  خواهدميتعبیری نگريستن از ناکجا 

چنین جهاني را به صورت نظری شناخت و بهدون   توانمي. در نتیجه اندشدهپیش انديشیده 

اسهتعاليي   ديه د .ش در آن دست به عمهل زد هايموقعیتدرگیر شدن فعال و پاسخمندانه به 

علیها،  )عظیمي،  گذاردميباقي  تجربه از جانيبيو تنها اسکلت  کشدميعوامل زنده تجربه را 

مکاني يکي از عناصر مهم در تجزيه و تحلیل متهون   -زماني نظر باختین ررف از (.3: 6939

مند نخستین تجسد زمان در مکان است که کهانوني بهرای   است. همچنین زمان و مکان زمان

 .(963: 6939مقهدادی، بخشد )مينمود و نیرويي است که به کل متن نیرو زملموس کردن با

طالحي نیست که بتهوان تجسهمش   اص ، کرونوتوپکندمياستفاده  6از وا ه کرونوتوپ باختین

                                                           
1 chronotope 
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يهک   تیه موقع .ناگزير با کسي که دريک موقعیت است پیونهد خهورده اسهت    کرونوتوپ کرد.

 .شودميغیر از آن هستند تعريف  جايگاه است که به واسطه نسبتش با عناصری در مکان که

یهت ايهن   بها ارزيهابي اهم   زمهاني و مکهاني را   یهها عاملنیز مانند موقعیت همواره  کرونوتوپ

در  هها سهو ه که به تجربه  گونهآن. زمان و مکان کندمياز نقطه نظری خاص ترکیب  هاعامل

همواره با داوری نسبت به اينکه يک زمان خاص يا مکان خاص خهوب اسهت يها بهد      آيندمي

تکمیهل   شهده  ادراک، همهواره بها ارزيهابي آنچهه     نیسهت  محض، ادراک هرگز اندخوردهپیوند 

 (.299: 6931يیست،هولکو) شودمي

اغلب بهه مفههومي   « گفتگوگرايي»و « گفتگويي»اصطالحات  بر مبنای آنچه گفته شد

ل گفتگهويي  يعنهي تخیه  ادبهي   نظريه ئیل باختین از آن در اثرش در بابارجاع دارد که میخا

دههد. اثهر   گويانهه قهرار مهي   . باختین اثر ادبي گفتگويي را در مقابهل اثهر تهک   است بردهبهره 

تنهها پاسهخ، تصهحیح، سهکوت در      اثر گفتگو است.با آثار ادبي ديگر  بر پايه گفتگو گفتگويي

 قبلي نیست؛ بلکه ارتباط آگاهانه برقرار کردن با اثر قبلي است. ادبیهات گفتگهو   گفتگویبرابرِ 

 تنها تأثیرگذاری صرف نیسهت  و مراوده با آثار گوناگون و متعدد است. اين موضوعدر ارتباط 

دبیهات بهه کهار    ا تنها در مورد« گفتگو»کند و مفهوم مير هر دو سو ادامه پیدا د گفتگو بلکه

 خه  بدان معناست که مها هرگهز در    ست. اينا باختین، تمام زبان گفتگو رود. در ديدگاهنمي

 صهدايي تهک يها گفتگهوگرايي در مقابهل     چندصداييدغدغه اصلي باختین کنیم. صحبت نمي

. کنهد مهي ادبي بر اساس گفتگويي بودن يا تک گويه بودن عرضه از انواع  بندیطبقهاست. او 

. از نظر او هر گونه سخن و شهناختي  شودميگفتگوگرايي شناخته  دوا هیکلبا  عموماًباختین 

 اصهوالً  بلکهه   دانهد ميدر ارزيابي نهايي گفتگويي است. او نه تنها رويکرد تک گويانه را مردود 

ديگهری بهه    یهايژگيوتوجه به  با در حالت محض است.چنین رويکردی  یريپذامکانمنکر 

جای يک فاعل، دو فاعل يا چند فاعل وجود دارد، فاعالني کهه خودشهان توانهايي شهناخت و     

آوا نیست که بشود آن را مانند شي مورد مطالعه قرار داد. گفتگو را دارند. ديگری يک شي بي

. يکهي  (97: 6977تهودوروف،  باشد )ته دانش گفتگويي داش تواندميو  ديگويماو خود سخن 

بهرای رسهیدن بهه سهاخت يکسهان      از فرآيندهای مکالمه تالش برای اقتدار مونولوگ اسهت.  

   .(613: 6937باختین، ) پردازدمي يررسمیغهای نبه احیای متقابل زبا چندصدايي

، فضهاهای  ناپهذيری ، فرجهام  چندصهدايي ، گوييتکگفتگويي و باختین مانند  هایايده

فضايي بهرای   بلکه دهدميارائه  شناسيزيباييارناوالي و موارد ديگر نه تنها موضوعات برای ک

بها  معمهوالً   نیباخت .(99: 6934عربزاده و ديگران، کند )ميی نیز عرضه بصر هنرهایتحلیل 

ابتدايي باختین فلسفه اسهت و رههور    مشغوليدلو  شودميگفتگو و منطا مکالمه شناخته 

. در زمان باختین در آن زمان بر نوکانتیسهم  گیردميی باختین در فلسفه شکل مفاهیم کلید

و نفي هگل موج غالب اروپا بود. درگیری فکری باختین با مفاهیمي ماننهد کهنش اخالقهي و    

فرمالیست بودند منجهر بهه طهر     غالباً از درگیری او با مکاتب ادبي روسیه که  شناسيزيبايي

( 6937) سهت يیهولکوشهد.   چندصهدايي و  صهدايي تهک و  ایمکالمهه مفاهیمي چون گفتهار  

معتقهد اسهت مفهاهیم آرا بهاختین      (میخايي باختین و جههانش ) ييگرامکالمهنويسنده رمان 
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ت او همان نفي انتزاعي هگهل  حاصل يک درگیری طوالني با ادبیات و فلسفه است و محدودي

بهاختین  ن وجهوه مختلهف آرا   گرايي توسط هولکويیست برای نشان داداصطال  مکالمه است.

. باختین نظريات خود را بهر کهانون مکالمهه و نسهبتي کهه میهان خهود و        استفاده شده است

میالدی همزمان بها فروپاشهي شهوروی     30شکل داد.. در غرب از اواخر دهه  بیندميديگری 

ه سهو   یهها تیوضهع با اين رويکرد فرهن  ترکیبي از . شودميتوجه به نظريات باختین آغاز 

. در اين میهان  شودميمحسوب  هاگفتماناز  متأثرمتکثر، سیال و  یادهيپداست و هويت نیز 

گفتگومندی داشته است. وی سعي کهرد   نقش بسیار مهمي در بسط نظريهمطالعات باختین 

. در شهود مهي مندی در زبان، ادبیات و هنهر سهاخته   نشان دهد که چگونه گفتگو و گفتگوکه 

که در سده بیستم در پي تحوالت اجتمهاعي و سیاسهي    شودميشخص باختین م هایبررسي

باختین معتقد است گفتگو بدون  .يابدميچگونه انسان و گفتگوی انساني اعمال قدرت رهور 

و منوط  گیردميتعامل با ديگران، بدون قرار گرفتن و در معرض صدای ديگران بودن شکل ن

 شهود مهي گوی دو جانبه است. هر آنچهه گفتهه   واقعي گفت یگفتگو به گفتگو با ديگری است.

 است. يمعنيبو ... انعکاس صدای ديگری است. گفتگويي بدون جنیست و نژاد و مذهب 

پیش رو اهمیت صدا در پیونهد بها مقولهه تصهوير را      هایبخشواکاوی اين نظريات در 

ر آن انسان که د روشن ساخته و رهیافتي است برای واکاوی و تحلیل هنر نقاشي دوره قاجار

چگهونگي تحهول معهاني و    بررسهي  با هدف  ، اين پژوهششودميبرخوردار  ایويژهاز اهمیت 

در نقاشي و جايگاه انسان به عنوان سو ه اصهلي   و کرونوتوپ چندصداييو  صداييتکجايگاه 

 نگاشته شده است. تصوير

 

 پیشینه پژوهش
 ایگسهترده یار وسیع بوده و طیهف  بس تواندميپژوهش  ایرشتهمیانبه دلیل ويژگي پیشینه 

، روانشناسي و مطالعات بدن، فلسفه و هنر شناسيانسان، شناسيجامعهاز مطالعات در زمینه 

را شامل شود. به منظور حفظ ارتباط مستقیم با موضهوع اصهلي پهژوهش بهر مطالعهاتي کهه       

انجهام  قاجهار  مطالعات مرتبط با حوزه هنر نقاشهي   طورهمینمباني نظری تحقیا و پیرامون 

 (،6977تهودوروف ) (، ههای  6371انضباط و تنبیهه  )فوکو شود شامل شده است پرداخته مي

و  6331)و بهاختین   (2002(، )هالکويست، 2004، )زپن، (6936) نريگارد (،6934) نیباخت

6333.) 

( در کتهاب  6930نهامورمطلا ) و ( در مقاله خود به آرا بهاختین  6939عظیمي و علیا )

 گرايهي مکالمه ( در کتاب6931) ستيیهولکو. اندپرداختهشناسي در آرا باختین انخود به زب

را بررسي کهرده  گرايي در رمان باختین و مکالمه هاینظريهکه توسط امیرخانلو ترجمه شده 

از ديگر متفکهرين   تأثیرپذيریباختین و  بنیادينو مفاهیم  شهي( اند6937زاده )حسین است.

مطالعهه   در زمینهه  داخلي هایپژوهشدر تحقیقات و  رسي قرار داده است.مورد بردر آثار  را

قابهل توجهه در    ههايي کوشش هرچندندارد. راني از منظر باختین سابقه چنداني وجود هنر اي

 ههای بررسياما طي ؛ جهت گسترش مفاهیم محوری و رويکردهای نظری صورت گرفته است
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در تحقیها پهیش رو و    شهده طهر  مقهوالت   رندهدربرگی ماًیمستقي که هايپژوهش شدهانجام

 تحول و رويکرد گفتگو در هنر ايران باشد يافت نشد.

 

 روش پژوهش

؛ مهورد مطالعهه   ههای زمینهه بنابراين برای تحلیل و فهم  ایرشتهاست بینا ایمطالعهاين متن 

یم تعريف مفهاه به صورت کیفي صورت گرفته است.  شدهیآورجمع هایدادهتجزيه و تحلیل 

شکل گرفته است.  در روش تحلیلي گراييدر اين پژوهش بر اساس پاردايم گفتگو هاتحلیلو 

که پیوندی مسهتقیم بها    کندميبا در نظر داشتن اين موارد پژوهش حاضر روشي را پیشنهاد 

و هدف پژوهش دارند. در ايهن روش بررسهي و تحلیهل مقولهه      شدهطر مفاهیم و مفروضات 

تحلیهل و بررسهي   بهه   انجام شده و سپس در انديشه باختین کرونوتوپ و مندیگفتگو انسان،

. شهود مهي بهاختین پرداختهه    هایبر مبنای نظريهپیکره انساني آثار نقاشي قاجار با محوريت 

 .استبرای اين پژوهش انسان به صورت تک پیکره و چند پیکره  هاينقاشمعیار انتخاب 

 

 پژوهش یهاافتهی

تحهوالت اجتمهاعي قاجهار و     مهرتبط بها   چندصهدايي و  صهدايي تهک  در اين پژوهش تحلیهل 

در هنهر نقاشهي دوره    گراييگفتگو هایويژگيتبیین  مد نظر است.ی صدا در تصوير هاداللت

قاجهار از   مههم هنهر  فتحعلي شاه به عنوان يکي از موضهوعات   هاینقاشياول قاجار با تحلیل 

. میخايیل باختین برای مطالعه گیردميار دستاوردهای اين پژوهش است که مورد مطالعه قر

روابط انساني در اجتماع و فرهن   او به انسان و. نمايدميمتن از روش گفتگومندی استفاده 

. ايهن گفتگهو   انجامهد مهي . از نظر او هر گونه سخن و شناختي در نهايت به گفتگهو  پردازدمي

قهرار گیهرد. روش بهاختین در    مهورد مطالعهه    صهدايي تکو يا  چندصداييبه صورت  تواندمي

در  تهوان مهي بنابراين ديدگاه او درباره متن را  به تصوير نیز تعمیم داد توانميمطالعه متن را 

 مبنهای پهژوهش قهرار داد.    نگاری استکه موضوع اصلي آن انسان و پیکره نقاشي دوره قاجار

و  زمهاني بهي و  داييچندصه و  صهدايي تهک اين دوران را دارای گفتگو بهدانیم،   هاینقاشياگر 

بها آرا بهاختین قابهل تطبیها اسهت.       کهه  شهود مهي اين دوران ديهده   هاینقاشيدر مکاني بي

استبداد، خفقان گفتگو دانست  دهندهنشان توانميدر آثار نقاشي دوران قاجار را  صداييتک

بهر   ولي بها تمرکهز   شودميديده  هاینقاشيدر  چندصدايي .شودميکه در تصاوير نشان داده 

 صدای اصلي از قدرت کمتری برخوردار است.

 

 قاجار ابتدایی دوره نقاشی در و گفتگو یمدارانسان

. وا ه گهردد بهازمي و بهه دوره رنسهانس    مستقیم دارد ارتباط گريکديبا  اومانیسموا ه انسان و 

مستقیم بر هنر  تأثیریسیاسي فرهنگي و فکری را در بردارد که  -رنسانس تحوالت اجتماعي

برخوردار شود.  ایويژهگذاشت. اين تحوالت باعث شد مطالعه پیکره انسان در هنر از اهمیت 
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نقاشي مسیحي همواره بايد از حیث موضوع و ارتباط بها موضهوع و اجتمهاع دينهي، انسهان      »

کهه در هنهر مسهیحیت،     دههد مهي اين موضوع نشان  .(693: 6930بوکهارت، « )گرايانه باشد

نگاه مشابهي به انسان و تصوير  يوسطقرونشمند بوده است. در دوران نقش انساني بسیار ارز

بهر محتهوا را در پهي داشهت کهه از نفهس        شکلاما دوران رنسانس غلبه ؛ انسان وجود داشت

با تکیه بر علم جديهد و بهه    گراييانسان .(613: 6930کوماراسومي،) گذشتميپیکره  شکلي

جايگاه واالتهری بهرای انسهان     ، سعي در يافتنييوسطاقرونکلیسای  داتیمقسبب رهايي از 

را به عنوان سرپرست بشر حذف کرديم، مسهلماً کسهي بايهد     الوجودواجبکه هنگامي»دارد. 

 ههای چههره تکدر ايران قديم  .(74: 6916)سارتر، « ها جای او را بگیردبرای آفرينش ارزش

مشهخص يعنهي تبلیهو مهورد      هنری با عملکرد هایصورت ترينمهمرسمي به عنوان يکي از 

شاه با روش رنه  و   هایچهرهتکاهمیت بوده است. چنانچه  حائزتوجه و در دوره قاجار نیز 

در قصرها نقاشي يها بهه عنهوان     بار عامروغن روی بوم جهت تزيین ديوارهای تاالر پذيرايي و 

اسهت. از   شدهمي هديه به فرمانروايان اروپايي، هندی، تزار روس يا به سیاست پردازان تقديم

 کشهیده شهده اسهت    شهاه فتحعلهي  از فراواني توسط همه نقاشان دربار  هایچهرهتکاين رو 

ی حیات هنری ايهران در عرصهه   هادوره ترينعجیبدوره قاجار يکي از  .(93:6931، آدامووا)

هنهر نقاشههي اسههت. آثههار بههه جههای مانهده در ايههن دوره از نظههر شههیوه اجههرا و درک مفهههوم   

 به دلیل برخورد سده يازده هجری از. موجوديتي نوين به هنر ايران داده است ناسيشزيبايي

هنرمنهدان ايرانهي    نیدر به روی بهوم   و روغنرن   کارگیریبهغرب  و تمدنفرهن   ايران با

به مفهومي که در دوره جديد غرب مطر  است، به  هنرمندانه هایانديشهحضور مرسوم شد. 

که در عناصهری چهون صهورت انسهاني و عنهاوين       ایانديشه. خشدبمياين موجوديت اعتبار 

 شناسهي زيبايي . اين انديشه بر ديديابدميمتنوع ديگری چون منظره و طبیعت بیجان تجلي 

   .(29: 6932جعفری جاللي،) ندان نقاش دوره قاجار داللت داردو نگرش پويای هنرم

قاجهار ماننهد    دربهار توسهط نقاشهان    قدتمامبزرگ  هایپرده به تصوير کشیدن شاه در

 نشان از اشتیاق وافر شاه بهه ايهن نهوع از نقاشهي داشهت     خان عبداهلل و  يمهرعلو  بابا میرزا 

هنرمندان قاجاری مجبور به فراگیری معیارهای مناسبي بودند تا بتوانند  .(221: 6974فريه،)

حامیهان   جيتهدر  بهه يي و اروپها  ننهدگان یباثری تولید کنند که در حوزه هنرههای زيبها نهزد    

مورخ هنری معتقهد اسهت کهه هنرمنهد      يکتبقدرتمند خود يعني دربار پذيرفته شود. شیال 

 کنهد مهي توانمند قادر بود آگاهانه تنها اصول خاصي از نقاشي اروپايي را دنبال کند. او اضافه 

ه بهود بلکهه   میالدی سلیقه ايراني هرگز هنر ايراني را به طهور کامهل نپذيرفته    63که تا قرن 

از هنر اروپايي را اقتباس کردند کهه اجهازه    ييهاجنبههنرمندان ايراني و حامیانشان تنها آن 

نظهام حکهومتي    .(90: 6931کشمیرشهکن،  ) ددايمه خودشان را  يشناختييبايزحفظ نظام 

هنرمندان زيادی را گرد خود آورد کهه   او دربار پديد آورد. ايران نوعي هنر پروری متمرکز در

در يک يا چند زمینه هنری به کار اشتغال داشتند و بدون شک دوران حکومهت او از   هرکدام

شاه عالقه زيادی داشت که نقاشان او را  يفتحعل قاجار است. هایسالنظر هنری شکوفاترين 

بسازند يا سن  تراشان تصويرش را به صهورت نقهش برجسهته بسهازند. در      قدتمامبه صورت 
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از ديگهران   تهر بهزرگ و اندامش کمهي   گیردميآثار پادشاه در مرکز قرار  هگوناينترکیب کلي 

اسهت کهه توجهه بالفاصهله بهه نقطهه        ایگونهاطرافیان هم به  طرز قرارگیری. شودميتصوير 

شهاهان و شهاهزادگان    .(13-10: 6936افشهار مههاجر،  ) شهود مهي مرکزی و اصلي کار منتقل 

. نتهايج ايهن   انهد بهوده حامیهان هنرمنهد    افهذترين نآثهار هنهری و    دهندگانسفارش ترينمهم

مسهتقیم سهلیقه    تهأثیر پروری عبارت بود از: مشروط شدن رشد هنر به اوضهاع سیاسهي،   هنر

رسههمي و قههراردادی و مشههکالت و  هههایسههبکدر تولیههد آثههار، پیههدايش  دهنههدهسههفارش

وجهود دارد   اریشهم بهي هنرمندان وابسته به دربار. در تاريخ نقاشي ايران آثار  هایمحدوديت

به زمان و مکان خاص ندرتاً درباری  یهاصحنهاما اين ؛ شاه اهمیت محوری دارد هادر آنکه 

 الیله  .(66: 6973پاکبهاز،  ) هدف نمايش شوکت شاهانه بوده اسهت  . در واقعشوندميمربوط 

ي را سلطنت یهاپرترهديگر اهمیت اين  ایجنبهاز  ريتصوتصوير قدرت و قدرت ديبا در مقاله 

مختلف ملي و  هایمناسبتدر  هاليشما. او ضمن اشاره به استفاده گسترده از شودمييادآور 

جههاني   ههای قهدرت را در سیاست خارجي و در روابط حکومت قاجار با  هاآنمذهبي، کاربرد 

تنها در دو دهه نخست حکومت فتحعلي شهاه بهیش از    نويسدمي. او داندمياهمیت  حائزنیز 

بهه انگلسهتان، هنهد، روسهیه و فرانسهه      صوير تکي او به عنهوان ههدايای ديپلماتیهک    پانزده ت

: 6934،زندهدلتصاوير همزمان داللت بر قدرت و ثروت شاه ايران داشتند ) نيا فرستاده شد.

92.)   

 درآمهد  اینانوشهته معرفي شود به صورت قهانون   گونهاين راهر شاه هانقاشيدر  اينکه

اعتبار اين قوانین تصويری از سوی شاه بهه   رسدمي. به نظر شدميرا که توسط هنرمندان اج

هنرمندان و بخصوص میرزا بابا داده شده است زيرا او نه تنها سبک مطمئن و دلپذير خود را 

. از ه اسهت دربهار بهود   يباشنقاشم او هنرمند ارشد و  6300، بلکه در اوايل دهه کندمياجرا 

بها   شهده شهناخته او مبدع نوآوری در اولین آثهار   دهد کهميطرف ديگر شواهد قديمي نشان 

واجهد ترکیهب و سهاختاری     هها نمونهاين  .(46: 6333)رابي،  قوانین پیکره نگاری بوده است

که حتي وضعیت قهرار   اندداشتهتحت انضباطي دقیا قرار  رسدميو به نظر  مقیدندخشک و 

مقیهد و   بايسهت مهي  شهده میترسه  یهها صهورت اسهت.   کهرده ميگرفتن سر و بدن را تعیین 

بهه   وبهرق پهرزرق  هها لبهاس و  و پر اقتدار باوقارحالت شخص بايد  و کردندميتشريفاتي جلوه 

جزئیات و عناصری چون رن  قبها   کارگیریبهنظرمي رسیدند. از سوی ديگر نقاشان فقط در 

ايهن آثهار    ههای ويژگهي از  .ستند تا حدی آزادی عمهل داشهته باشهند   توانمييا ردای شخص 

مختلهف   ههای پارچهه تخت، رن  پردازی جهذاب، تزيینهات،    هایشکلاز  گیریبهره توانمي

و اجرای دقیا نقوش به طور سنتي از ديد روبرو اشاره کرد که موجهب افهزايش    ونگارپرنقش

و از هنهر غربهي ماننهد شهیوه رنه        شدهاقتباستعدد عناصر  رغمبه. شوندمينقاشي  تأثیرات

در بعضي از جهات و برخي نقاط معین وابسهته   نورپردازینور و سايه،  ت مختلف، درجاروغن

چیزههای   سلطنتي همچون هاینقاشي نيا (.93: 6931ايراني بود. )آدامووا، و پايبند به سنن

را  هها آن خاصي داشهته اسهت.   و اقتدار ( حرمتهمايوني فرمان ردای افتخار،) يسلطنتديگر 

 .کردندميآسیايي اهدا  و رجالسفیران اروپايي  همچون هدايای ارزشمندی به
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همواره به زيبايي بها ريهش سهیاه و بلنهد و جامگهان فهاخر و        هانقاشي در شاهفتحعلي 

چانه داشهت ولهي بهه نقاشهان دربهار اصهرار        زير خالي در گويندميبود.  از جواهراتپوشیده 

پیکره نگاری قاجهار   مکتب .(609: 6932احساني، ) لبش تصوير کند که آن را کنار ورزيدمي

راه  ه.ق 6210ولي پس از مرگ او در سال  به اوج شکوفايي خود رسید شاهفتحعلي زمان در 

ايران، درباريان يکي ديگر از راهکارها بهرای رفهع    گذشته. عالوه بر ذکر اوصاف زوال را پیمود

ستند، به قسمي که با دانگیری از آثار هنری بدبیني نسبت به وضع آن روزگار مملکت را بهره

جايگهاه   ريهان بهه عنهوان نماينهدگان اجتمهاع     خصوصاً شاه و دربا بر شأن باالی انساني؛ تأکید

ايران را برتری بخشند. ارتباط با اروپها و تهک پیکهره نگهاری بهرای تبلیهو و        جامعهانسان در 

انسهان در اکثهر   انجامید که  گراييانسانتثبیت شاهانه و تکثر تصاوير انساني به رهور پديده 

شهاه   آرماني تصوير هایحالتفتحعلي شاه بر  در دورانتصاوير حضور عمده و ويژه پیدا کرد. 

بهر   یسهاز يآرمانداشت. سنت  تأکیدآرماني  بر انسانکه به نوبه خود  شدمي تأکیداز زيبايي 

 دارد و اثهر هنهری تصهويری آن را مشهروع     تأکیهد رهور انسان و خودباوری و قهدرت انسهان   

ذهنیت، جايگاه  اين دوران تغییر در هایدر نقاشيعلت اصلي تغییر  رسدمي. به نظر سازديم

ی پیشهین مها شهاهد    هها دوره بهرخالف و  کندميانسان است که نقاشي اين دوران را متحول 

  قبل متفاوت است. دوراندر ابعاد بزرگ و واقعي هستیم که نسبت به هنر  هاييپیکره

اين دوره برای تطبیا با آرا باختین به علت تغییر نگرش به انسان علت انتخاب نقاشي 

. از ايهن  شهود مهي بزرگ آغهاز   قاجار در ابعاد هاینقاشيدر  گراييانسانکه در اين دوره  است

به عنوان رنسانس نقاشي ايران نام برد که همه اجهزا بهر مبنهای انسهان شهکل       توانميدوره 

بسیار بزرگ و اکثراً صورت تک پیکره بوده و شاه  بیشتر به معموالً. استفاده از انسان گیردمي

بهه صهورت    ابر تخت و صندلي شاهي تصوير شده است، تصاويری که راه مکالمه در تصهوير ر 

از شهاه قاجهار تصهاويری بها     . کندميو قوانین خشک و محدودی را ايجاب  بنددمييک متن 

 يها چنهد گويهه    چندصداييبه صورت  هم و و خودگويه صداييتکصطالحاً اتک و  هایپیکره

( تصهاوير چنهد گويهه    4-7( به عنوان نقاشي تک گويه و تصهاوير ) 6-9تصاوير ) .موجود است

در  ههای هگويه تک پیکره بدون هی   ،شودميديده  9 الي 6که در تصاوير  طورهمان هستند.

شسهته و  اسهت و گفتگهويي وجهود نهدارد و حالهت ن      غیرفعهال بهدني   هایکنش .تصوير است

بیشتر نمهادين و قهالبي اسهت. هويهت سهو ه مههم        هاچهره. شودميتکرار  هاپیکره قراردادی

کهه تهک گويهه اسهت. در اينجها       شودميدر نقاشي ايجاد  طلبسلطهاست، گفتماني جديد و 

گفتگويي را منتقل نشان دهد که سو ه  تواندميقبل  هایبخشرجوع به گفتاری باختین در 

 هها پیکهره از قدرت سو ه اصلي کم شهده و گفتگهويي بهین     7 الي 9 ر تصاويرولي د کندمين

و چنهد   شده تقسیم. قدرت پیکره اصلي شودميديده  هاپیکره، حرکت در شودمينشان داده 

. حرکهت  شهود ميديده  هاپیکرهمختلف در  هایحالت. شودميگويه در گفتمان تصوير ديده 

. اگهر  شهود مهي خشک و قراردادی کمتر مشهاهده   هایالتحو  شودميديده  هاپیکرهدر بدن 

تک پیکره سکون و تمرکهز روی   هاینقاشيدر نظر بگیريم  هاآنو مکالمه  هاپیکرهگويه را با 

چند پیکره تمرکز روی پیکره اصلي کمتر شده و پیکهره   هاینقاشيسو ه اصلي است ولي در 
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تصهوير   گفتگهو در و  شودميديده  هاآنر ، در کناشودمي دهیسنجاطراف  هایپیکرهاصلي با 

 ايجاد شده است.

 
: فتحعلي شاه نشسته روی صندلي، 6 ريتصو

 به مهرعلي منسوب

 
 632: 6333سلطنت ايراني، منبع: نقاشي 

-3، تهران بابا رزایم : پرتره فتحعلي شاه،2تصوير 

 م6733

 
 6333منبع: رابي، 

 

 ه ارمیتا پرتره فتحعلي شاه، مهرعلي، موز: 9تصوير 
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 639: 6333سلطنت ايراني، منبع: نقاشي 

 م6316روی کاغذ، گواش : هنرمند ناشناس، کپي ديوارنگاره عبداهلل خان معمارباشي،4تصوير 

 
 

 : ادامه نقاشي فتحلي شاه و فرزندان1تصوير 

 
 

 : ادامه نقاشي فتحلي شاه و فرزندان1تصوير 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 647...  بررسي بازتعريف گفتگومندی در آرا میخايیل باختین                                                

 اه و فرزندان: ادامه نقاشي فتحلي ش7تصوير 

 
 

 قاجار ابتدایی مطالعه تحلیلی گفتگو گرایی در هنر نقاشی دوره

محهور   در حهول در اثر  پردازیمفهوما است که به اين معنبر مکالمه و يا گفتگو گرايي  تأکید

ي کهه ديالکتیهک   ههاي محهدوديت که تالشي است برای رهايي از  گیردمياصلي مکالمه شکل 

اصالحات در آرا باختین بیشتر ادبي است ولي در پس  ی ايجاد کرد.هگلي در زمینه معنا ساز

آرا  تهوان مهي  ور اثر را متن دانست و با آن تطبیها داد  ه توانميآن  زمینه تاريخي و فلسفي

بها گفتگهو    عمومهاً  هنری جهان اسهتفاده کهرد. بهاختین     آثار ادبي و خوانش باختین را برای

از تک گويه و  مندیاو معتقد است مکالمه يا گفتگو .دشوميمداری و منطا مکالمه شناخته 

 دههد ميچند گويه شکل گرفته است. در تک گويه موضوع در بطن خود يک آگاهي تشکیل 

نهوعي کهالم آخهر را بهه مها نشهان        گهويي تک، کندميو به خودی خود کافي است و تغییر ن

 صداهامل میان زبان و توزيع . از نظر باختین گفتگو گرايي دارای چند گويه است. تعادهدمي

 کنهد مهي وا ه ديگری که او برای گفتگهو اسهتفاده   در متن و حا حضور صداهای ديگر است. 

 زمهاني -نشهان دادن مهاتريس مکهاني    بهرای « کرونوتهوپ »باختین از مفهوم کرونوتوپ است 

شهناختي  زبهان ی هابنیادين تمام روايت تکند که بر وضعیمي استفاده( يمکانيبو  زمانيبي)

واحهد تحلیلهي بهرای    »کنند که کرونوتوپ بیان مي (6931) ستییهولوک مايکلحاکم است. 

در زبهان   شهده  ييبازنمها های زمهاني و مکهاني   های مقولهمطالعه زبان مطابا نسبت و ويژگي

ن پايدار   نسبتاًهای  انرهای خاص، يا شیوه ها وهای ويژه، متناسب با گونهکرونوتوپ« است.

ای را بازنمهايي  ههای ويهژه  هها يها ايهدئولو ی   بینهي ها، جهانها و گونهاين شیوه خود است که

 در .زبهان  در و هم خصیصه روايهي  شناختي استکرونوتوپ هم مفهومي  کنند. تا اين حدمي

، ويژگي متمايزکننهده  باختین های زبانيها از زمان و مکان در تحلیلمقايسه با ديگر استفاده

که برای باختین، نه زمان و نه  شودمياين حقیقت مشخص ي بر کرونوتوپ، های مبتنتحلیل

   .اندمستقل  کامالًو  کدام بر ديگری برتری و تقدّم ندارندمکان هی 

در يهک مهتن اسهت. در     صهداها مندی به معنای توزيع مسهاوی  در گفتگو چندصدايي

و گفتگهو   شهود مهي يهده  د صداييتکي که شاه به صورت تک پیکره کار شده است هاينقاشي

زمان و مکان است  گفتگو وجود ندارد و تنها خودگويه، تصاوير تک پیکره اين وجود ندارد. در

بهر صهداهای    تأکیهد  در تصاوير شهاه و درباريهان،  . مشخص نیست، روز و شب مشخص نیست
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گوناگون است که همگي دارای صدای مساوی هستند و اطرافیان شاه دارای يک حا مساوی 

پهس گفتگهو میهان     گیهرد مهي ولي شاه در کانون تصوير قرار دارد و گفتگو با او شکل  دهستن

مندی عنصری اساسي در متن نقاشي است و به صهورت گفتگهوی   . گفتگووجود دارد هاپیکره

به صهورت نهک    توانميدوره قاجار را  هاینقاشيمورد بررسي است. گفتگو در  هاپیکرهمیان 

و تصاوير شاه با  گوييتککرد. تصاوير تک پیکره فتحعلي شاه  دیبندستهگويي و چند گويي 

در يهک مهتن    توانهد مهي  چندصهدايي مندی و يا است. ارتباط و گفتگو چند گويياطرافیانش 

ديهده  در دوره اول قاجار  نگاری از شاه و درباريانشنیز وجود داشته باشد که در پیکرهنقاشي 

و  صهدايي تهک . بهاختین  شهود مينقاشي ديده  بیات واد . روابط میان يک متن اعم ازشودمي

 هها متنمندی و گفتگو کندميرا به عنوان گفتگوی تک گويه و چند گويه مطر   چندصدايي

که مطالعه موردی ايهن   رودميدر متن به کار  راوا ه کرونوتوپ . دهدميرا مورد مطالعه قرار 

 پژوهش متن نقاشي بود.

و زمان و مکان در  شودميدوره اول قاجار ديده نگاری  پیکره هاینقاشيدر کرونوتوپ 

و شهاه در   شهود مهي نشهان داده ن  هها پیکهره نقاشي مشخص نیست، سن و سال در نقاشهي از  

. با توجه به کندمياز جواني با تصويری ثابت باقي مانده است و نوعي تعلیا را تجربه  ایدوره

تک گويه و چند گويه، گفتمهاني جديهد در   حضور کرونوتوپ و گفتمان  الذکرفوقی هاتحلیل

مهن بهودن   بها  باختین معتقد است هنرمند واقعي از طرفهي  . کندمينقاشي دوره قاجار خلا 

 غیرخودیو از طرف ديگر با  شودميخود که تمايل به برداشت شخصي از اطراف دارد مواجه 

ايهن دو   رويهارويي  پهس از  شناسهي زيباييبودن و ديگر بودن اطرافیانش. بدين ترتیب ارزش 

اين امر در  ؛ کهشودميآغاز  ایمکالمهروند و در نهايت به تقابل رسیدن آن به صورت تقابلي 

بها   بهودن   غیرخهودی نقاشي تک پیکره از شاه اسهت و   خود. شودميقاجار ديده  هاینقاشي

شهرايط   که ذکر شهد  طورهمان. شودميديگر در تصاوير ديده  هایپیکرهتقابل خود )شاه( با 

هنر نقاشي قاجار داشهت و هنهر نهوعي دادن     گیریشکلسیاسي و اجتماعي نقش مهمي در 

 توانهد مهي در تصاوير شهاه   صداييتکعدم گفتگو و مشروعیت سیاسي به حکومت قاجار بود. 

قاجهار باشهد و    ابتهدايي و خفقان دوره  رأيياستبداد و عدم گفتگو و داشتن تک  دهندهنشان

بار با محوريت شاه سنجید زيرا در کانون تصوير است،  توانميرا  دصداييچنگفتگو گرايي و 

 توانمي. از اين منظر يابندميو اهمیت  شوندميدر کنار او معنا  هاپیکرهمرکز تصوير است و 

 را کمتر و باز با تمرکز بر صدای اصلي شاه مورد مطالعه قرار داد.  چندصدايي

گفتگو در نظر گرفت که به  ایمجموعهبه عنوان  توانيمدوره اول قاجار را  هاینقاشي

از شرايط اجتماعي دوران قاجار است و هنر نقاشهي   متأثر چندصداييو يا  ييصداصورت تک

 شهود مهي مشخص  هاپژوهشبر مبنای اين  .کشدميچالش  به عنوان يک متن مخاطب را به

صاوير باز بر محوريت شاه شکل در ت صداييتکدر نقاشي قاجار بیشتر است و  صداييتککه 

گرفته است و گفتگو و گفتگو مندی باز بر محوريت شخص اصلي تصهوير يعنهي شهاه شهکل     

 .  گیردمي
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 مطالعه تحلیلي آرا باختین با نقاشي دوره ابتدايي قاجار :6جدول 

 در نقاشی قاجار چندصدایی در نقاشی قاجار صداییتک

  
از نظر موضوعي تک پیکره، بدون 

 گفتگو

بیشتر، خفقان، عدم  صداييتک

از شرايط سیاسي  متأثرگفتگو 

 اجتماعي

 وجود دارد صداييتک

 از نظر موضوعي چند پیکره، دارای گفتگو گرايي

از  متأثرکانوني تصوير  صداييتکبر  تأکیدبا  چندصدايي

 و اجتماعي سیاسيشرايط 

 وجود دارد با تمرکز بر صدای اصلي )شاه( چندصدايي

، ستايا بدن، غیرفعالش واکن

قالبي و نمادين، عدم  بازنمايانه،

گفتگوی سو ه در تصوير به صورت 

 بصری، سمبلي از زيبايي گفتمان

 ريتصاو ،هاپیکره، واکنش فعالتر هاپیکرهتقسیم قدرت 

، بازنمايي بدن با کاربرد نمادين وجود گفتمان در تصوير

 هاپیکرهرسانه ای، تمايل گفتگو با 

و  زمانيبيادن کرونوتوپ: نشان د

 مکاني در تصوير
 و مکاني در تصوير زمانيبينشان دادن کرونوتوپ: 

 6937منبع: نگارنده 

 نتیجه گیری
شناختي باختین موجب تحوالت چشمگیر رويکردهای انسانپژوهش حاضر روشن شد  بنابر 

ن نظريه بازنمايي آثار باختین، او را در زمره نخستین منتقدا منتقدان در نقد ادبي شد.

باختین در مورد انسان و نگاه فلسفي به مسايل مربوط به  نظريات ترينمهم اند.قلمداد کرده

باختین معتقد است هر متني درگیر گفتگو است. انسان است. يکي از اين موارد گفتگو است، 

ني گفتگو تارها يعدر نظريات خود به تبادل گف. باختین کشدميباختین گفتگو را به تصوير 

نشان وی سعي کرد که  دهدميرا در مقابل چند گويي قرار  گوييتکدر متن معتقد بود. او 

و هر اثر ديگری به شکل متن  مندی در زبان، ادبیات و هنردهد که چگونه گفتگو و گفتگو

که در سده بیستم در پي تحوالت  شودميباختین مشخص  هایبررسي. در شودميساخته 

گفتگو بدون  .يابدمياسي چگونه انسان و گفتگوی انساني اعمال قدرت رهور اجتماعي و سی

و بايد  گیردميتعامل با ديگران، بدون قرار گرفتن و در معرض صدای ديگران بودن شکل ن

آنچه در گفتگو . هرباشد بايد به صورت دو جانبه گفتگو .در تعامل با ديگری برای گفتگو باشد
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ديگری در مکالمه است. گفتگويي بدون جنیست و نژاد و  انعکاس صدای شودميگفته 

بدين صورت گفتگو به مثابه عرصه  معني است.رود به مکالمه است بيزمینه و ؛ کهمذهب و

 . شودمياصلي مقوله انساني پرداخته 

نقاشي در بخش انتهايي مقاله به خوانش نقاشي قاجار با آرا باختین پرداخته شد و 

مورد اصلي اين پزوهش قرار  يابدميری که انسان در آن تحولي جديد به عنوان هن قاجار

از شرايط سیاسي و اجتماعي زمانه خود است و در  متأثرگرفت. انسان در نقاشي قاجار 

مندی و با توجه ين بررسي به مثابه متني از گفتگودر ا. شودمينقاشي به خوبي نشان داده 

مندی به صورت تک بودکه در آن گفتگو شناسينانسابه شرايط اجتماعي دارای نوعي از 

ار به صورت گفتگو متن در اين آث .شودمينگر ديده اگويه و چند گويه به عنوان يک رسانه بی

و مکالمه که به صورت تک گفتگو در متن نقاشي رهور مي بايد و تحول گفتگو مندی است، 

ی شاه قاجار و درياريان که محتواآثار تک پیکره از شاه قاجار و چندگويه در آثار گويه در 

و  زمانيبي. در اين جايگاه حضور کرونوتوپ و کندميفرضیه اين پژوهش است را تايید 

پیوند با مندی در گفتگو .شودميبه عنوان فرآيندی از ابژه نشان داده  هانقاشيمکاني در بي

 قاجاردوره اول  هاینقاشيداری مو انسان شناسيزيباييتعامل با هنجارهای کرونوتوپ در

نگاری( اری درباری و قوانین پیکرهبازنمايي استعاری و آرماني، تابع ساختار نقاشي پیکره نگ)

ی متکثر هاداللتک متن با يک پديده زباني نبوده و به ي صرفاًديگر  نتیجه گفتگو در است.

شخص شد که بر مبنای اين پزوهش ها م. شودميتبديل  مندی و مکالمهدر گفتگومعنايي 

شکل  صداييتکبر مینای  چندصداييدر نقاشي قاجار بیشتر بوده و گفتگو و  صداييتک

 هاند گويه خود نوع مشخصي از گرايشهای تک گويه و چدر مکالمه هانقاشي نيا .گیردمي

 و اهداف سیاسي و اجتماعي قاجار را بازتاب مي دهند.
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