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مقدمه
همواره پیوستگی هنر و زند گی د ر طول تاریخ انسان 
د ر نقاط مختلف جهان مطرح بود ه است. این پیوستگی 
د ر اد وار مختلف زند گی بشر از اواخر د وران پارینه سنگی 
میانه تاکنون، به صورت زیورآالت تبلور یافته؛ تمایلی که 
زند گی اش  اطراف  و  خود   زیباترکرد ن  به  انسان  اصوالً 
د اشته. به عنوان نماد  فرهنگی ـ تمد نی یا طبقاتی عرضه 
می شود و از کهن ترین عناصر مد نیت نیز به شمار می رود  

)غیبی، ۱3۹8: ۱۹-۱8(.
زیورآالت شبه قاره هند ، با قد متی بیش از پنج هزار 
سال )Bala Krishnan and Kumar, 2001: 12(؛ به عنوان 
بخشی از یک تمد ن کهن، همواره فراتر از زینت و تزئین 
با  زیورآالت  گفت  می توان  شد ه  است .  د انسته  بد ن 
شکل ها و نقش مایه های خود ، رسانه ای است که د ر اد وار 
مختلف این سرزمین، از سنت، هویت تاریخی، فرهنگ 
غنی این کشور و تغییراتی که د ر اد وار مختلف تمد ن 
شبه قاره ایجاد  شد ه، صحبت می کند . لذا د ر این زمینه 
که  گرفته  شکل  عمد ه ای  تحوالت  تاکنون  گذشته  از 
تأثیرات فرهنگ مغولی۱، سلطۀ بریتانیا۲ و انقالب صنعتی 
)Kaur, 2012: 13( شاید  بیش از همه د ر آثار صنعتگران 

امروزه  کلی  به طور  باشد .  مشاهد ه  قابل  هند ی  معاصر 
همه  از  بیش  می تواند   هند   همانند   جامعه ای  د ر  آنچه 
توجه هر بینند ه ای را به خود  جلب کند حضور هم زمان 
فرهنگ های  هرگز  است.  مختلف  فرهنگ های  و  اد یان 
پیشین د ر هند  حذف نمی شوند ، چون نوعی امتد اد  د ر 
بطن تحوالت و تغییرات تاریخی- فرهنگی  هند  وجود  
د ارد  )رحمانی، ۱3۹۱: ۲۹3(. بنابراین د ر نقش و سبک 
فرهنگ ها،  از  تلفیقی  نیز می توان  آن  معاصر  زیورآالت 
افکار و تعابیر متفاوت از زیبایی مشاهد ه کرد . همچنین 
شایان ذکر است که د ر فرهنگ سنتی هند ؛ زیورآالت به 
سبب ارتباط و پیوستگی آن با ثروت، سالمتی، مصونیت 
Bar�(  از بالیا، واسطۀ د عا و نیایش با ایزد ان و ایزد بانوان

خد ایان  به  نذر  پیشکش  وسیله  و   )nard, 2008: 10

نزد   همواره  تاکنون  گذشته  از   ،)Dave, 2018: 122(

مرد مان آن از جایگاه ویژه ای برخورد ار بود ه است.
با توجه به مفاهیم رویکرد  گفتگومند ی3 که توسط 
از   )۱۹75  -۱8۹5( باختین4  میخائیلوویچ  میخائیل 

برجسته ترین اند یشمند ان روسی مطرح شد ، به بررسی 
این موضوع پرد اخته می شود  که چگونه اثر هنری معاصر 
ساختارهای  با  مستقل  صورت  به  زیورآالت  همچون 
تاریخی و فرایند های فرهنگی هند  پیوند  خورد ه است. به 
مطرح  پرسش  این  آثار،  تحلیل  د ر  مناسبت  همین 
مفهوم  د ریافت  د ر  چگونه  گفتگومند ی  که  می شود  

زیورآالت معاصر هند  بروز پید ا کرد ه است.

روشپژوهش
این پژوهش که به   روش  توصیفی ـ تحلیل محتوا، با 
گرد آوری  و  باختین  میخائیل  گفتگومند ی  رویکرد   
به  گرفته،  انجام  مجازی  فضای  و   اطالعات  کتابخانه  ای 
ماهیت  مطالعۀ شکل گیری  و  تحلیل  برای  روشی  ارائۀ 
هنرهای صناعی به ویژه زیورآالت که ارتباط و پیوستگی 

نزد یکی با مخاطب خود  د ارد ، پرد اخته است. 

پیشینۀپژوهش
بینارشته ای،  ویژگی  د لیل  به  پژوهش،  این  دامنه 
مواجه  مطالعاتی  گروه  د و  با  کلی،  به طور  ا ست.  وسیع 

هستیم: 
زیورآالت  زمینۀ  د ر  انجام شد ه  مطالعات  اول،  گروه 
معاصر هند وستان، و گروه د وم، پژوهش هایی د ر زمینه 
د ر  رویکرد   این  کاربست  و  باختین  نظریۀ گفتگومند ی 
تحلیل و خوانش آثار هنری. که با توجه به این د و گروه، 

می توان به عناوین زیر اشاره کرد : 
این  د ر  که   Nigam  )1999( از   Indian jewellery
کتاب، به توصیف و تحلیل زیورآالت باستانی هند  تا قرن 

بیستم میالد ی پرد اخته شد ه است.
 Indian jewellery, Dance of the peacock عنوان 
 Kumarand  Bala and Krishnan( که  است  کتابی 
از  هند   زیورآالت  آن  در  و  تد وین  و  گرد آوری   ))2001

د ورة باستان تا اواخر قرن بیستم را بررسی کرد ه اند. 
 Indian jewelry� A unique blend of tradition“

and fashion” مقاله ای ازSonia Williams )2010(0(که 

د ر آن اهمیت نقوش برگرفته از طبیعت را د ر زیورآالت 
مناطق مختلف هند  بیان کرد ه  است. 

Women and jewelry� The traditional and reli�“
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که  مقاله ای   ”gious dimensions of ornamentation

Prabhijot Kaur )2012(2(نگارش کرد ه است. نویسند ه به 

مهم ترین د الیل توجه زنان به زیورآالت، اهمیت وکاربرد  
فلزات د ر آن ها، و نیز کاربرد  زیورآالت سمبولیسم نزد  

هند وها و مسلمانان پرد اخته است.
 Significance of motifs in Kundan- Meena”«  
jewellery مقاله ای به قلم )Dushyant Dave )2013( که 

و  ساخت  روش  و  مواد   براساس  هند   زیورآالت  انواع 
به کار رفته د ر آن ها د سته بند ی کرد ه  نقوش  همچنین 

است. 
 A review: Indian women traditions: Jewels«

 )Shetty and Saha )2015(5 که  مقاله ای   »and rituals

تد وین و انواع زیورآالت زنان هند  و تأثیر د رمانی آن ها را 
بررسی کرد ه اند.

A review on craftmanship and diversity in In�“

Aishwariya Sachidhan� از  مقاله ای   ”dian jewellery

andham )2019(9(د ر این پژوهش بررسی و د سته بند ی 

انواع زیورآالت هند  براساس مواد  و متریال انجام شد ه 
است.

Narration on ethnic jewellery of Kerala� fo�“
 cusing on design, inspiration and morphology of

 )Yothers and Gangadharan )2020(0قلم به   ”.motifs

به طور کلی د ر این پژوهش، انواع زیورآالت هند  د ر قرون 
۱8، ۱۹ و ۲۰ با هم مقایسه شد ه اند.

و د ر زمینه نظریۀ گفتگومند ی باختین و کاربست آن 
د ر تحلیل آثار می توان به عناوین زیر اشاره کرد :

قلم  به  نظریه ها و کاربرد ها  بینامتنیت:  بر  د رآمد ی 
این کتاب به  نامور مطلق )۱3۹4(؛ نویسند ه د ر  بهمن 
است.  پرد اخته  پیشابینامتنیت  به عنوان  باختین  نقش 
مطالعه  چند صد ایی:  و  گفتگومند ی  »باختین، 
پیشابینامتنیت باختینی« مقاله  ای از بهمن نامور مطلق 
)۱387( او د ر این پژوهش بیان می کند  آثار باختین راه 
را برای واضع بینامتنیت یعنی کریستوا گشود  و رویکرد ی 

نوین د ر نظریه و نقد  اد بی و هنری فراهم کرد .
از  او«  جهان  و  باختین  د یالوژیسم  به  »نیم نگاهی 
لطف اهلل خد ایی راد  )۱3۹۱(، کتاب د یالوژیسم باختین و 
کرد ه  معرفی  را  هولکوییست،  مایکل  نوشته  او  جهان 

است؛ کتابی که د ر آن، د یالوگ به مفهوم مرکز اند یشۀ 
باختین است.

 Dialogic materialism: Bakhtin, embodiment
که  است   ،)Haladyn )2014(4از کتابی   and moving
)د یالوژیسم(  گفتگومند ی  رویکرد   کاربست  نویسند ه 
باختین را بیان کرد ه است. او یاد آور شد ه که این کاربست 
در تحلیل اشکال هنری معاصر به ویژه تصویر متحرک 
است و مطابق نظریۀ باختین، تحلیل و تفسیر هر متنی، 

گشود ه و نسبی است.
Lawrence, Dostoevsky, Bakhtin: D.H Law-“

 Lodge قلم  به  rence and dialogic fiction”مقاله ای 

نظریۀ  مطابق  می کند   بیان  نویسند ه  این   ،))2009(9

با  پیش تر  می برد   کار  به  فرد   که  کلمه ای  هر  باختین، 
معانی د یگر به او رسید ه و به نوعی  با د یگری د ر ارتباط 

است.
 Bakhtin and his others: )Inter( subjectivity,“

 Steinby and Klapuri از   ”Chronotope, Dialodism

مهم ترین  به  پژوهش  این  د ر  نویسند گان   ،)2013(3

مفاهیم گفتگومند ی باختین توجه کرد ه اند.
 The “other” and the “other”: Christian origins“

 )Postic (2015)5از ای  مقاله   ”of Bakhtin’s dialogism

پید است،  پژوهش  این  عنوان  از  که  همان گونه  است 
نویسند ه بیش از همه به مفهوم »د یگری« باختین توجه 

د اشته است.
جزیرة  رمان  د ر  چند صد ایی  و  »گفت و گومد اری 
سرگرد انی اثر سیمین د انشور« از ابراهیم سلیمی کوچی 
که  می کند   بیان   ،)۱3۹۱( جهرمی  سکوت  فاطمه  و 
باختین، گفت و گومد اری را »هم کنشی متون« مهم ترین 
ویژگی متن و »چند صد ایی« گفتمان را ویژگی نوین د ر 

رمان می د اند . 
د رخت  با  رید ک  و  خسرو  مناظرة  قیاسی  »تحلیل 
سید   از  باختین«  د یالوگیسم  نظریۀ  براساس  آسوریک 
و رضا ستاری  پیروز  محسن مهد ی نیا چوبی، غالمرضا 
)۱3۹5(؛ نتایج پژوهش نشان می د هد  که د ر هر د و اثری 
و  تحکم آمیز  و سخن  صد ا  شد ه اند،  قیاسی  تحلیل  که 

مطلق جایگاهی ند ارد . 
افسانه  از  معاصر«  هنری  نقد   د ر  »گفتگومند ی 
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پژوهش  این  )۱3۹7(؛  علی محمد ی  جواد   و  رستمی 
این ها  کیفیت،  نمود های  مهم ترین  که  می د هد   نشان 
هستند نقد  گفتگومند انه معاصر، قطعیت ند اشتن معنای 
بر  نقد    و  هنر  د ر  مخاطب  تعاملی  نقش  افزایش  نقد؛  

رشته های د یگر. 
»بازتعریف گفتگومند ی د ر آثار اسماعیل جالیر د ر 
د وره قاجار با آراء میخائیل باختین« از الهه پنجه باشی 
آثار،  این  نشان می د هد  که د ر  یافته ها  نتایج  )۱3۹۹(؛ 
گفتگومند ی  و  تک گویه  مبنای  بر  انسان  گفتگوگرایی 
د ید ه می شود  گفتگوها د ر عین گفتگو، بیشتر بر تک گویه 
بر  جالیر  آثار  د ر  گفتگوگرایی  و  نقاشی  و  د ارد   تأکید  

مبنای شرایط زمانی هنر د ر د وران قاجار است. 
از  ایران  د ر  جنگ  رمان  و  فیلم  تطبیقی  »مطالعه 
منظر حضور »د یگری« با تکیه بر آرای باختین« رسالۀ 
این  د ر  نویسند ه  )۱3۹7(؛  آروین  شکوفه  از  د کتری 
و  »د یگربود گی«  از  باختینی  فلسفی  تلقی  پژوهش، 
او  نسبت خود  و د یگری د ر جهان واکاوی کرد ه است. 
همچنین حضور و غیبت د یگری را د ر رمان ها و فیلم های 

جنگ د ر ایران، جست وجو کرد ه است. 
با بررسی کتب و مقاله های یاد شد ه، مشخص شد  که 
اعم پژوهش ها د ر حوزة اد بی به ویژه رمان انجام شد ه و 
و  »چند صد ایی«  مفهوم  به  بیشتر  نیز  را  هنری  آثار 
»د یگری« بررسی کرد ه اند. بنابراین تاکنون پژوهشی د ر 
انجام  هند   معاصر  زیورآالت  تحلیل  چگونگی  راستای 
نشد ه که مصد اقی از هنرهای صناعی بر مبنای رویکرد  

گفتگومند ی باختین باشد.

مبانینظری
گفتگومند ی به معنای گفتگو و مکالمه گرایی؛ محور 
اساسی د ید گاه میخائیل باختین است؛ به گونه ای که، د ر 
ارتباط  برقراری  معنای  به  زند گی  و  بود ن  او،  اند یشۀ 
گفتگومند ی ا ست )Bakhtin, 1984b: 187, 248(. البته، 
نکرد ه...  استفاد ه  مکالمه گرایی  اصطالح  از  »هرگز  او 
مکالمه به وضوح شاه کلید  ورود  به فرض هایی است که د ر 
بود ند ...«  او  راهبر  باختین  فعالیت  د وران  سرتاسر 
)هولکوییست، ۱3۹5: 37، ۲85(. مورسون5 و امرسون6 
از باختین شناسان مهم د ر قرن بیستم، بیان می کنند  که 

برخالف تصور برخی از پژوهشگران، گفتگو برای باختین، 
 Morson and Emerson( صحبت و مکالمۀ صرف نیست
است؛  حقیقت آفرین  فرایند   یک  بلکه   ،)1990: 49

»حقیقت، نه د ر ذهن یک فرد  ایجاد  می شود  و نه می توان 
گفتگو  تعامل  فرایند   د ر  بلکه...  یافت،  به تنهایی  را  آن 
بنابراین   .)Bakhtin, 1984a: 110( می شود «  متولد  
گفتگومند ی به طور کلی، بد ان معناست که »هر چیزی 
به  پاسخ  د ر  همیشه  بگوید ،  زمانی  هر  د ر  هرکسی  که 
چیزی است که پیش تر گفته شد ه و انتظاِر چیزهایی را 
می کشد  که بعد ها گفته خواهند  شد . به عبارت د یگر... 
تماِم اند یشه هایی که د ر زبان موجود  است و از طریِق آن 
مراود ه می شود ، پویا، نسبی و د رگیر د ر فرایند ِ بی پایاِن 
گفتگو است« )آروین، ۱3۹7: ۲۱(. لذا جهان مکانی باز 
د ر نظر گرفته می شود  که د ر آن، شاهد  مفهومی نسبی و 
Shirkhani, Jamali Naseri, Feiline�(  غیرنهایی هستیم

zhad, 2015: 513(. متن همواره د ر فرایند  تولید  است و 

هیچ لحظۀ منفرد ی د ر کار نیست که ساکن شود  یا از 
تکاپو بایستد .

برای  خاص  روش  یک  گفتگومند ی  د رنتیجه، 
برای  مفهومی  ابزاری  یعنی  است  جهان  به  نگریستن 
رؤیت  قابل  لنزی  هیچ  یاری  به  که  فرآیند هایی  د ید ن 
می کند   بیان  نیز  گاد امر7  که  همان گونه  نمی شوند . 
از  و  د اریم  وجود   آن  د ر  که  است  رسانه ای  »گفتگو... 
 Serra,( می کنیم...«  د رک  را  خود   جهاِن  آن،  طریق 

.)1990: 255

براین اساس، د ر گفتگومند ی، روابط و مناسبات بین 
د و عضو جامعه به نام های الف )مؤلف( و ب )مخاطب(، 
به  است؛  د گرگونی  حال  د ر  پیوسته  امر،  واقعیت  د ر 
گونه ای که هیچ گاه، پیام حاضر و آماد ه ای از الف به ب 
تحویل د اد ه نمی شود . د رواقع پیام د ر فرایند  بین الف و 
عمل  اید ئولوژیک  پُلی  به عنوان  و  می گیرد   شکل  ب 
عمل  جریان  د ر  و  کالمی  ارتباط  د ر حین  که  می کند  
متقابل بین این د و ساخته می شود  )تود وروف، ۱3۹8: 
۹4(. به بیان د یگر، معنا از تعامل بین هنرمند ، مخاطب 
و اثر، که متأثر از بافتار است، شکل خواهد  گرفت؛ زیرا 
به باور باختین، یک گفتار تنها د ر بافتارهای اجتماعی و 
هیچ  بافت،  و  زمینه  بد ون  که  می گیرد ،  جان  فرهنگی 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ki

m
ia

ho
na

r.
11

.4
3.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 16

http://dx.doi.org/10.52547/kimiahonar.11.43.7
http://kimiahonar.ir/article-1-2120-fa.html


11

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� اس یف الآرویز رنیم هیم  ی رنلتخع  لکئآریمم ریمیگیف  یرکیو  ربیدنه رآرعم  الآرویز لیل  حتحتحت

تصویر و معنای متنی به د ست نمی آید . د رنهایت فرض 
قابل  چیز  هیچ   که  است  این  بر  گفتگومند ی  اصلی 
د یگر؛  چیزی  چشم اند از  د ر  مگر  نیست،   اد راک  شد نی 
»گفتگو بد ون تعامل با د یگران، بد ون قرار گرفتن و د ر 
آنچه  نمی گیرد. هر  بود ن شکل  د یگران  معرض صد ای 
گفته می شود ، انعکاس صد ای د یگری است د ر مکالمه« 
اثرگذار  ارتباط  این  د ر  آنچه  )پنجه باشی، ۱3۹۹: 77(. 
به  »د ریچه ای  که  است  »د یگری«  حضور  همانا  است 
جهانی د ارد  که من هرگز د ر آن زند گی نمی کنم« )هینز، 
۱4۰۰: ۹۱(. اینکه چگونه هنرمند ی د ست به آفرینش 
اثری می زند  و چگونه مخاطب، معنای آن ها را د ریافت و 
تفسیر می کند ، با توجه به وجود  »د یگری« ضبط و د رک 
می شود . گفتگومند ی فراتر از یک ارتباط صرف است و 
می آید.  شمار  به  اجتماعی  روابط  از  کلید ی  اید ة  یک 
اکنون  اگر فرض کنیم اجتماع نباشد ، واقعیتی هم وجود   

نخواهد  د اشت. 

توصیفپیکرۀمطالعاتی
هند  شد  خارج  هند  از  ۱۹4۹م  سال  د ر  بریتانیا 
ملی اش  سنت های  و  آورد  به د ست  را  خود  استقالل 
و  هنرمند ان  شد.  احیا  صنایعشان  در  که  بود  ارمغانی 
زیورآالت  الگوهای  از  صرف نظر  با  هند ی،  زیورسازان 
اروپایی، بار د گر به زیورآالت برگرفته از سبک های سنتی 
و بومی هند  روی آورد ند . برپایی نمایشگاه ها و مسابقات 
 Desebrock,( میالد ی  نود  د هۀ  از  زیورآالت  طراحی 
طراحان  برای  را  امکان  این   ،)2002: 112, 140, 177

هند ی فراهم کرد  تا بتوانند  طرح های نوآورانه ای د ر این 
زمینه ارائه کنند . از سوی د یگر، د ر د ورة معاصر، د ر پی 
صنعتی شد ن و برقراری ارتباط با غرب، زنان هند  همانند  
مرد ان وارد امور سیاسی و اجتماعی شد ند. آن ها د یگر با 
احساس  پیشین  اد وار  نقِش  از  پر  و  سنگین  زیورآالت 
جد ید   فکر  طرز  و  زند گی  سبک  نمی کرد ند .   راحتی 
آن  از  پس  و  د اد  تغییر  را  زیورآالت  طرح های  الگوی 
روند    .)Dave, 2018: 287( شد   رایج  فرم ها  ساد ه سازی 
طراحی زیورآالت، با نقش مایه های سنتی و بومی هند ، تا 
به  است؛  د اشته  اد امه  نیز  ۲۰۱۲م   -۲۰۰۹ سال های 
نشان  سال ها  این  د ر  انجام شد ه  تحقیقات  که  گونه ای 

گیاهی  نقش مایه های  با  سنتی  زیورآالت  که  می د هد  
میان  د ر  ویژه ای  محبوبیت  از  همچنان  ُگل،  به ویژه 
با   .)Chellam, 2016: 12( است  بود ه  برخورد ار  هند یان 
گذشت زمان، د ر سال ۲۰۲۰م د ر هر فصل و جشنواره و 
نمایشگاهی، طیف وسیعی از زیورآالت با طرح های نوین 
با  اغلب  مناسبت ها،  جز  به  د وره،  این  د ر  شد  ارائه 
نمونه های سُبک وزن  مواجه هستیم؛ بر خالف زیوآالت 
این  د ر  البته  د اشتند  سنگین  وزن  که  هند  سنتی 
طرح های نوین می توان تلفیقی از گذشته و د نیای مد رن 

را مشاهد ه کرد .
با توجه به حجم زیاد  زیورآالت سال ۲۰۲۰، د ر این 
پژوهش پنج زیور گوش به عنوان پیکرة مطالعاتی انتخاب 
و تحلیل می شود . آثار یافت شد ه از د وران باستان نشان  
می د هد  که زیورهای گوش یکی از اجزای مهم زیورآالت 
هند  بود ه است )Shetty, and Saha, 2015: 100)؛ بنابراین 
از بین تمام انواع آن، د ر اینجا گوشوارة زنان را بررسی  
آثاری  هد فمند،   به  صورت  شد ه،  سعی  کرد.  خواهیم 
گزینش شود که بیانگر مهم ترین مشخصۀ زیورآالت شبه 
قاره؛ مثل استفاد ه از سنگ های گران بها از عهد  باستان. 
نزد   د ر  طال  فلز  جایگاه  د لیل  به  که  است  ذکر  شایان 
هند یان صرفاً د ر این پژوهش به زیورآالت طال پرد اخته 
می شود  و سایر نمونه ها اعم از نقره  و... مورد  بحث نخواهد 
شد .  برای بررسی آثار، نخست به  طور اختصار به معرفی 

آن ها می پرد ازیم: 
از  علی8؛  فرح خان  اثر  گوش  زیور   .۲ و  تصویر۱ 
و  است  هند وستان  د ر  زیورآالت  طراحان  موفق ترین 
نشان  توجه  او  به  بالیوود   سینمای  ستارگان  همواره 
د اد ه اند؛ اغلب آثار او، قطعات ِ محد ود ی که به ند رت تکرار 

می شوند .

 تصویر 2. زیور گوش تصویر 1. زیور گوش
)منبع: صفحۀ اینستاگرام 

)Farahkhanworld

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ki

m
ia

ho
na

r.
11

.4
3.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 16

http://dx.doi.org/10.52547/kimiahonar.11.43.7
http://kimiahonar.ir/article-1-2120-fa.html


12

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                سال یازدهم، شامرۀ ۴3، تابستان 140۱

تصویر 3. گوشواره اثر سوهانی پیتی۹؛ این هنرمند 
اغلب  از طراحان برجستۀ هند است  که د ر  یکی د یگر 
نشریات ُمد ، از او به عنوان طراح زیورآالت خالق یاد  شد ه 
و آثارش همواره توجه ستارگان بالیوود  را نیز برانگیخته 

است.
تصویر 5. گوشواره ای از نمونه طرح های ساخته شد ة 
تراش  از  استفاد ه  با  شرکت  این  Vak jewels؛  شرکت 
گوناگون،  اشکال  د ر  گران بها  سنگ های  و  الماس 

زیورآالت نوآورانه ای تولید کرد ه است.

تحلیلگفتگومندیزیورآالت
فرایند   یک  گفتگومند ی  که،  شد   بیان  پیش تر 
هیچ کس  و  »هیچ چیز  بنابراین  است؛  حقیقت آفرین 
li�(  نمی تواند  د ر حالت انفراد ی به حقیقت د ست یابد ...«

از  می تواند   تنها  منفرد   صد ای  »هر   .)nell, 2008: 25

طریق آمیختن با مجموعۀ پیچید ه ای از همسرایان خود  
را به گوش د یگران برساند  و این مجموعه از صد اهایی 
تشکیل می شود  که از قبل حضور د اشته اند « )تود وروف، 
۱3۹8: 8(. به گونه ای که هیچ یک بر د یگری برتری و 

سلطه ند ارد . 
گفتگومند ی بر آن است که معنا و مفهوم زیورآالت 
یا  هنرمند   فرد ی  روان  با  به تنهایی  و  خالء  د ر  هرگز 
مخاطب شکل نمی گیرد . به همین د لیل د ر اینجا پیوند  
هنر و بافتار )زمینه( و به طور کلی هنری که به زند گی 
پاسخگوست )هینز، ۱4۰۰: ۲5(، مطرح می شود . بنابراین 
اثر هنری به زیورآالت سال ۲۰۲۰؛ د ر فرایند  کنش و 
واکنش میان هنرآفرین )هنرمند ( و هنرپذیر )مخاطب( 
واقعیت  د ر  اطالق می شود .  )پویند ه، ۱4۰۰: 75- 76( 
امر،  بایستی زیورآالت معاصر هند  را یک پد ید ة هنری د ر 
حاوی  گفتاری،  شکل های  همچون  که،  گرفت  نظر 

ارجاعات بسیار به صد اهای د یگر ا ست و مانند پلی بین 
هنرمند  و مخاطب عمل می کند .

جلوه های معنا د ر زیورآالت، ممکن است به شکلی 
نهفته و به صورت بالقوه وجود  د اشته باشد؛ کشف آن 
و  د یگر  فرهنگ  د ل  د ر  زمینه ای  به  توجه  با  جلوه ها، 

د رنتیجه گفتگومند ی با آن ها، امکان  می پذیر د .
باختین،  گفتگومند ی  اساسی  مفاهیم  به  توجه  با 
یعنی »گفتار«، »د یگری۱۰«، »چند صد ایی۱۱«، »نیروهای 
مرکزگرا/ مرکزگریز۱۲«، »پاسخ پذیری«، »بیرونی بود ن۱3«، 
سال  زیورآالت  وی،  سه گانۀ  الگوی  و  »کرونوتوپ۱4« 

۲۰۲۰ را بررسی خواهیم کرد. 

گفتار
موضوع فرازبان شناسی باختین؛ برخالف زبان شناسی، 
سخن یا گفتار )روید اد ی اجتماعی( است و امکان ند ارد  
که از آگاهِی ذهنی و منفرد  گویند ه حاصل شود . خصلت 
اینکه  اول  می شود ؛  ناشی  چیز  د و  از  نیز  آن  اجتماعی 
همیشه خطاب به کسی اد ا می شود و هیچ گاه بی مخاطب 
نیست و د وم اینکه گویند ه خود  موجود ی اجتماعی است 
)تود وروف، ۱3۹8: 74(. به عبارت د یگر گفتار پاسخی را 
بر می انگیزد ، آن را پیش بینی می کند  و خود  را نسبت به 

آن پاسخ شکل می د هد .
با توجه به این امر، د ر تصاویر زیورآالت با سه نوع 
بیان  به  که  مستقیم  گفتار  نخست،  مواجهیم.  گفتار 

.)suhanipittie -تصویر 4. زیور گوش تصویر3. گوشواره )منبع: صفحۀ اینستاگرام
.)https://munnuthegempalace.com :منبع(

تصویر 5. گوشواره 

.)https://vakjewels.com :منبع)
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گفته  گذشته  از  متفاوت  زیورآالتی  خلق  د ر  هنرمند  
به  که  بیرونی«  »خود مختاِر  گفتار  د وم،  می شود . 
گذشته های د ور پیوند  خورد ه و ما را ملزم می کند  آن را 
بی هیچ قید  و شرطی تصد یق کنیم و بپذیریم که آزاد انه 
به گفته های هنرمند  ملحق شد ه است )باختین، ۱3۹۹: 
۲۰7- ۲۱۱(. د ر تصاویر ۱-5، استفاد ة مکرر از فلز طال، 
سنگ ها به ویژه الماس۱5 و ُمهره های سنگی د ر اشکال و 
اند ازه های گوناگون بیانگر این نوع گفتار د ر نمونه های 
عهد   از  هند یان،  فرهنگ  د ر  زیرا،  می باشد،  زیورآالت 
زیورآالت  جمله  از  زیورآالت  برای  طال  فلز  باستان، 
مذهبی و آیینی، بسیار مقد س و فرخند ه تلقی می شد ه 
است. این فلز د ارای قد رت پاالیش، تزکیه و نماد ی از 
سالمتی، ثروت و الکشمی۱6ـ  الهه هند و ـ د انسته شد ه 
با استفاد ه از  است. همچنین بر این عقید ه بود ه ا ند  که 
طال، نیروهای الهی به فرد  منتقل می شود و او را از مرگ 
نا به هنگام رهایی می بخشد  )Kaur, 2012: 4(. پژوهشگران 
بر این نظرند  که شناخت زیورآالت هند  بد ون توجه به 
سنگ ها و گوهرهای آن امکان پذیر نیست .  هند  یکی از 
بزرگ ترین مراکز سنگ های گران بها را از د وران باستان 
د ر   .)Nigam, 1999: 71( است  د اشته  وسطی  قرون  تا 
هند وئیسم؛ از هزارة سوم پیش از میالد،  همواره اعتقاد  
بر این بود ه که هر سیاره با یک سنگ ارتباط د ارد  و گفته 
 Dave,( شد ه این اعتقاد ، از بین النهرین به هند  آمد ه است
73 :2018(. د ر رابطه با کاربرد  سنگ هایی به شکل مهره 

د ر این نمونه ها، باید  اذعان کرد  که نزد  ساکنان تمد ن 
محبوب  بسیار  ُمهره ها  ۱8۰۰ق م(   -۲5۰۰( سند   د ره 
بود ه ا ند،  به گونه ای که بیشترین تولید  زیورآالت مهره ای 
 Rani, and(  عهد  باستان را متعلق به این د وره د انسته اند
Singh, 2013: 87(. شایان ذکر است که مهره های ساد ه 

و د ایره ای شکل تمد ن باستانی هند ، د ر عصر مغول، جای 
خود  را به مهره هایی با شکل ها و طرح های گوناگون د اد ه 
 .)Bala Krishnan, and Kumar, 2001: 113( است 
زیورآالت  د ر  اصلی  عناصر  جزو  که  الماس؛  همچنین 
هند وستان از گذشته تاکنون به شمار می آید، د ر فرهنگ 
 Ali Sayed 2015, 73,( سنتی هند ، نماد  پاکی و ثروت
83( تلقی شد ه است. ناگفته نماند  که فرم زیور تصویر4، 

گویای هالل ماه است. د ر هند  باستان و آثار ود ایی آمد ه 

است: »رویش گیاهان ... نعمت و برکت و فزونی آب، به 
ماه بستگی د ارد ...« )د اد ور و منصوری، ۱3۹۰: ۱8۰(، د ر 
سرود ه های ود ایی نیز د رباره ماه کامل )همان( بسیار نقل 
د ر  باستانی  عناصر  این  حضور  د رنتیجه،  است.  شد ه 
نمونه های سال ۲۰۲۰، به عنوان گفتار خود مختاِر بیرونی، 
بیانگر این مطلب بود ه که آن ها د ر ساخت اثر، بازنمایی 
نشد ه بلکه انتقال د اد ه شد ه اند . یعنی آن ها به گونه ای د ر 
متن جای گرفته اند  که یا  بایستی این عناصر را به تمامی 
پذیرفت یا نفی کرد ؛ زیرا آن ها، گفتاری اند  که پیش از 
این د ر گذشته شناخته شد ه  و اکنون فقط شبیه سازی 

شد ه اند .
گفتار سوم؛ »قانع کنند ة د رونی« گفتاریست معاصر و 
یا زمان  پایان نیافته  با زمان حاِل  زایید ة گسترة تماس 
حالی که معاصر شد ه و د راساس قانع کنند ه و ما آن را به 
 .)۲۱۲  -۲۱۱  :۱3۹۹ )باختین،  می شناسیم  رسمیت 
و  خود،   تد ریجی  الحاق  روند   طی  قبل،  نوع  برخالف 
هم  د ر  هنرمند   گفتارهای  با  کاماًل  بازنمایی،  د رواقع، 
می آمیزد؛  به گونه ای که گفتار، نیمی از آِن او و نیمی 
د ر  خود   خالقیت  با  هنرمند   یعنی  است.  غیرخود ی 
وضعیتی   )5-۱ )تصاویر  زیورآالت  ساخت  و  طراحی 
جد ید  به این گفتار می د هد تا بتواند  از این طریق، اثری 
نو و رابطه ای د یگر با مخاطب ایجاد  کند . این گفتار با 
استفاد ه از عناصری د ر این تصاویر خود نمایی می کند  که 
د ر  »چند صد ایی«  شناخت  نیازمند   آن ها  شناخت 
نمونه های زیورآالت است، زیرا »چند صد ایی گفتگویی را 
ایجاد  می کند  بر مبنای گفتار متقاعد کنند ة د رونی ...« 
)ibid, 1981: 345( که ساختار معناشناختی آن باز است.

چندصدایی،نیروهایمرکزگراـمرکزگریز
چند صد ایی، مبنای اصلی تعیین کنند ة عملیات معنا 
د ر تمامی بیان هاست. باختین معتقد  است د ر یک اثر، 
معنا زمانی می تواند  به وجود  آید  که د و یا چند  صد ا با 
هر   .)Marchenkova, 2005: 68( باشند   گفتگو  د ر  هم 
از  و  می گوید ،  طرفی  »از  د ارد :  عمد ه  وجه  د و  صد ایی 
ناطق  صد ایی  هیچ  به د یگرسخن،  می شنود ...«  سویی 
قرار  نیز  مقام شنوند ه  د ر  نوبۀ خود   به  و  نیست  مطلق 
می گیرد  )سلیمی کوچی و سکوت جهرمی، ۱3۹۱: 8۲(. 
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د ر تصاویر حاضر، عالوه بر صد ای هنرمند،  د ر طراحی 
نیز حضور د ارند . و ساخت زیورآالت، صد اهای د یگری 

الماس های  و  زمرد   فیروزه،  سنگ  از  استفاد ه  بنابراین 
روی  بر  متقارن  و  منظم  ترتیبی  به  که  تراش خورد ه 
پایه های طال نصب شد ه اند ، فرم برگ و هالل ماه و نیز 
نقش مایۀ گل نیلوفر آبی هر یک گویای صد ای د یگری 

است.
د ر این رابطه می توان گفت؛ د ر د ورة باستان، نمونه ای 
فرهنگ  نفوذ  از  متأثر  زیورآالت  د ر  فیروزه  کاربرد   از 
یونانی )Stronge, Smith, and Harle, 1988: 17( یافت 
به  باستان هند   د ر عصر  نمونه های کمیاب  از  که  شد ه 
با  زیورآالت  مغول،  عصر  از  پیش  تا  است.  آمد ه  شمار 
سنگ فیروزه چند ان کاربرد  ند اشته است؛ البته علی رغم 
ساخته  فیروزه  سنگ  با  که  مغول  زیورآالت  کمبود  
میالد ی  و هفد هم  قرون شانزد هم  اد بی  منابع  شد ه اند ، 
بیانگر عالقۀ حاکمان مغول به این سنگ است که نشان 
Car�(  می د هد حتی اشیائی از فیروزه نیز می ساخته اند  

valho, 2010: 56(. روند  شکل گیری زیورآالت فیروزه د ر 

هند ، با حضور فرهنگ استعمار رو به رشد  بود ه زیرا به 
توجه  بسیار  بریتانیای د وره ویکتوریایی  این سنگ، د ر 
شد ه )ibid, 267)؛ نمونه هایی نیز از تأثیرات این سبک د ر 

زیورآالت عصر استعمار هند وستان باقی ماند ه است.
سنگ زمرد، د ر زمانۀ حضور مغوالن د ر هند ، کاربرد  
آنان رنگ سبز  نظر  از  است.  د اشته  بسیار  و محبوبیت 
 Nigam( د ارد   ژرفی  هماهنگی  اسالمی  سنت  با  زمرد  
به  لباسی  بود ند:  کسی که  این عقید ه  بر  و   )1999, 40

و حمایت  لطف  از  د ارد  که  ایمان  زمرد  می پوشد   رنگ 
 Bala Krishnan, 2001,( شد   خواهد   برخورد ار  خد اوند  
آنجایی  از  مغول  عصر  د ر  اسالمی  فرهنگ  تأثیر   .)182

ناشی می شود  که، از یک سو، بنیان گذار سلسلۀ مغول د ر 
 Ali Sayed,( گورکانی  تیمور  نواد گان  از  هند وستان،۱7 
9 ,2015( بود ه که هنر د ر د ورة او و حتی جانشینانش، از 

هنر تیموری ترکستان و سبک صفوی ایران )هاالید و 
از سوی د یگر،  است.  تأثیر گرفته  گوتس، ۱3۹۱: 6۱( 
بازپس گیری  به  موفق  وی  پسر  همایون؛  که  زمانی 
حکومت خود  شد ،۱8 د ر بازگشت از ایران، چند  زرگر ماهر 
با هنرمند انی د یگر با خود  به هند  برد   ایرانی را همراه 

)Ali Sayed, 2015: 3, 10( که این، آغاز د ورة جد ید ی از 

هنر و صنایع د ر د ربار مغوالن محسوب می شود . همچنین 
د ر د وره ای که اکبر، پسر همایون بر تخت نشست، توجه 
خاصی به د وستی و حقوق مساوی هند وان و مسلمانان 
»سبک  د رنتیجه،  د اشت،   )۱35  :۱38۹ )مجتبائی، 
و  هند و۱۹  تأثیرات  از  تلفیقی  اکبرشاه  د ورة  زیورآالت 
اسالمی ]متأثر از ایران[ بود ه است« )Kaur, 2013( که 
این تأثیرات تا اواخر د ورة مغول نیز د ر زیورآالت قابل 

رؤیت ا ست.
تمامی  منظم  تراش  نمونه ها،  این  د ر  مهم  نکتۀ 
سنگ هاست. پیش از حضور بریتانیا د ر هند ، به ویژه د ر 
عصر مغول، تراش سنگ، نامنظم و بد ون تقارن بود  که 
 Ali Sayed, 2015:( می گفتند   مغولی«  »تراش  آن  به 
نامتقارن، د ر  ابعاد  بزرگ و  با  بنابراین سنگ هایی  70(؛ 

زمانۀ حضور بریتانیا، جای خود  را به سنگ های صیقلی، 
 Bhushan,( د اد  متقارن  و  کوچک اند ازه  تراش خورد ة 
82 :1964(. همچنین قرارگیری سنگ ها بر پایه هایی با 

د ند انه ها یا پنجۀ باز براساس تصاویر، د ر زیورآالت  هند 
متأثر از نفوذ فرهنگ غربی )ibid, 125( است.

د ر تصویر3، سنگ زمرد  د ر کنار برگ هایی مشاهد ه 
می شود  نقش مایه های گیاهی همواره از د وران باستان د ر 
این  به  اما برگ هایی  قاره کاربرد  د اشته  زیورآالت شبه 
تأثیرات یونانی ـ رومی د ر زیورآالت  از  فرم را می توان 
 )Bala Krishnan, and Kumar, 2001: 83(  باستانی هند

د انست.  
و،  می شود   د ید ه  نیلوفر  گل  نقش مایۀ   ،4 تصویر  د ر 
برخالف اینکه منشأ آن را د ر آیین بود ا پند اشته اند ، به آیین 
حبیب،  و  )طباییان،  می شود   مربوط  میترائیسم  یا  مهر 
اسطوره ای  و  د ینی  باورهای  د ر  ریشه  که   )3۲3  :۱388
ایران د ارد  )حید رنتاج، و مقصود ی، ۱3۹8: 37(. د رواقع، 
گل نیلوفر آبی، از سمبل های مهم میراث فرهنگی ایران 
)د اد ور و منصوری، ۱3۹۰: ۲۱۰( به شمار می آید . همچنین 
د ر کنار این نقش، استفاد ه از رنگ آبی،  د ر طیف رنگ های 
میناکاری مغول د ید ه شد ه، اما از مشخصۀ میناکاری های 
تیرة آن  البته رنگ  )روانشاد ی، ۱3۹7: 47(؛  بود ه  ایرانی 
د ورة  د ر  ویکتوریایی  زیوآالت  سلطنتی  رنگ  به عنوان 
 Barnard, 2008:( استعمار هند ، بیشتر کاربرد  د اشته است

.)93
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این  بیان شد  حضور چند فرهنگی د ر  همانگونه که 
مساوی  توزیع  است.  د اد ه  شکل  را  گفتگومند ی  آثار 
متن  د ر  مرکز گریز  نیروهای  بروز  محل  که  صد اها 
زیورآالت بود ه گویای این مطلب است که گفتگومند ی 
چند صد ایی  زیرا  است.  پیوسته  وقوع  به  زیورآالت  د ر 
که  گونه ای  به  می شود ،  محسوب  گفتگومند ی  ویژگی 
تمام صد اها حق حضور د ارند و هیچ یک بر د یگری مسلط 
نیست  )نامور مطلق، ۱3۹4: 68- 6۹(. بنابراین هنگام 
زیورآالت  د ر  می تواند   نیرو  د و  هنرمند ،  گفتار  یا  بیان 
نیروی مرکزگرا )جانب مرکز( که  باشد ؛  شرکت د اشته 
سمت  به  متن  د ر  را  چیز  همه  و  د ارد  کمتری  توان 
اشتراک سوق می د هد  یعنی تنها د ر تک گفتاری د خیل 
ا ست. حال آنکه نیروی اصلی د ر این چند صد ایِی حاصل 
تعد د  فرهنگ ها است، مرکزگریز )گریز از مرکز( نامیده 
می شود که قوی تر است  و د ر همه جا حضور د ارد ، امور 
را به سمت تعد د  سوق می د هد  و د رنتیجه گفتگومند ی 

را د ر زیورآالت بروز می د هد .

دیگری،پاسخپذیریوبیرونبودگی
به عقید ة باختین، »د یگری« که د ر یک اثر به موازات 
مؤلف قرار می گیرد ، چه انسان باشد  چه شیء، همواره 
 .)Graf, 2005: 85( می شود   شنید ه  که  د ارد   صد ایی 
د رواقع هیچ کالمی نیست که ما بر زبان آوریم و سخن 
د یگران د ر آن حاضر نباشد. سخن ما همواره انباشته از 
صد ای د یگران است. باختین با رد  نظر د کارت۲۰ مبنی بر 
اینکه »من می اند یشم، پس هستم« بیان می کند : »تو 
یعنی،   .)۱78  :۱384 )انصاری،  هستم«  من  هستی، 
از  که  می د هد   من  به  را  احساس  این  غیر  نگاه  »تنها 
 :۱3۹8 )تود وروف،  برخورد ارم...«  جامعیت  و  تمامیت 
۱4۹(. زیرا، د یگری، تویی است که با من برابر و د ر عین 
حال متفاوت است )آروین، ۱3۹7: 68(. گفتاری است 
که د ر متن حضوری نامرئی د ارد. ازاین رو، برای باختین، 
ضروری ترین عامِل بود ن د ر جهان، بود ن با د یگری د ر 
که  است  و خالقیت  گفتگو  تفکر،  از  عمیق  رابطۀ  یک 
د رنهایت این رابطۀ خود  و د یگری شکل تکامل یافتۀ اثر 

را پد ید ار می کند .
از  شکلی  زیورآالت،  ساخت  و  طراحی  با  هنرمند  

و  »خود «  میان  رابطۀ  به  که  می کند   ارائه  را  »د ید ن« 
نظر  از  فرد   به   منحصر  رابطه ای  به عنوان  »د یگری«؛ 
باختین می انجامد  که به کمک مفهوم پاسخ  پذیری بیان 
می شود . زیرا او معتقد  است: »هنر... می آراید  و به خاطر 
می آورد ...« )هینز، ۱4۰۰: 34(. لذا این »کنِش د ید ن و 
به د ست »د یگری« شکل می یابد. آورد ن...«،  به خاطر 

اینجا د یگری است که می تواند  معنا را ایجاد  کند؛ اوست 
که »د ریچه ای به جهانی د ارد  که من هرگز د ر آن زند گی 

نمی کنم« )هینز، ۱4۰۰: ۹۱، ۹3(. 
گفت  می توان  »د یگری«،  مفهوم  بهتر  د رک  برای 
معاصر،  زیورآالت  هنرمند   اینجا  د ر  تصویر6،  مطابق 
نقشی د وگانه د ارد ؛ یک بار د ر جایگاه هنرمند  و خالق اثر 
»تالش می کند  سخن خود  را، و حتی افق تعیین کنند ة 
سخن را، با توجه به افق فرد  د یگر ]غیر[، )یعنی کسی 
که سخن را می فهمد ( جهت گیری کند  و وارد  مناسبات 
گفتگویی  شود ...« )تود وروف، ۱3۹8: ۱۱7(، د راین صورت 
آگاهِی غیر د ر چهارچوب آگاهی خالق اثر قرار نمی گیرد  
بلکه خود  را از د روِن اثر ظاهر می کند  و مجاور با آگاهی 
هنرمند  مطرح می شود؛  یعنی میان حقیقت هنرمند  و 
حقیقِت غیر ارتباط برقرار می شود . د ر اینجا »د یگری« 
به عنوان  که  آتی  مخاطبان(  )یا  مخاطب  یعنی 

شرکت کنند ة سوم د ر گفتگو حضور د ارد .
و بار د گر، هنرمند  به عنوان مخاطبی برخورد ار از فهِم 
معنا و توانا بر ارزیابی آنچه د ر حال وقوع است، از بیرون 
برقرار  ارتباط  »د یگری«  با  و  می د هد   شکل  متن  به 
می کند . »من د ر د یگری و د ر د یگران پنهان می شود  و 
می خواهد  صرفا یک غیر د یگر، همچون د یگران باشد  تا 
بتواند  به د نیای د یگران به عنوان غیِر د یگر وارد  شود  و باِر 
مِن منحصر به فرد  د ر جهان ]من برای خود [ را از د وش 

تصویر6. ارتباط هنرمند ، متن، 
مخاطب، و متأثر از زمینه د ر 
گفتگومند ی )منبع: نگارند گان(.
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از  مقصود   بنابراین،   .)۱56  -۱5۲ )همان:  برد ارد « 
او   از  پیش  که  است  آثاری  د وم،  سطح  د ر  »د یگری« 
مشخص،  موضوعی  باب  د ر  متن  هر  د اشته.   وجود 
که  است  سخن هایی  مجموع  با  گفتگو  د ر  خواه ناخواه 
شد ه  است ؛  گفته  موضوع  این  د ربارة  آن  از  پیش تر 
واکنش  که  خود   بعد ی  سخن های  تمام  با  همچنین 
مخاطبان را نسبت به متن پیش بینی می کند و انتظار 
می کشد  )تود وروف، ۱3۹8: 8(. به طورکلی د ر این سطح، 
قرار  د وم  شرکت کنند ة  یک  جایگاه  د ر  هنرمند ،  گفتار 
د ارد. او د ر فرایند  گفتگومند ی، »جایگاه خد ایگون اش را 
ترک گفته و به میان شخصیت ها می آید . او به تعبیر خود  
آن ها  با  بلکه  نمی گوید ،  از شخصیت ها سخن  باختین، 
سخن می گوید « )امیری، ۱3۹6: 3۱۱(. د ر اینجا مراد  از 
متن  د ر  »د یگری«  گفتارهای  همان  شخصیت ها، 
گفتگومند ی،  د ر  بنابراین،  ا ست.  هند   معاصر  زیورآالت 
»هیچ گفته ای را د ر مجموعه نمی توان تنها به گویند ه 
نسبت د اد؛ گفته حاصل کنش متقابل بین افراد  هم سخن 
گفته  وسیع تر،  مفهوم  د ر  است.  شنوند ه[  با  ]گویند ه 
حاصل کِل واقعیت اجتماعی پیچید ه ای است که آن را 

احاطه کرد ه است« )تود وروف، ۱3۹8: 54(.
پاسخ پذیری که باختین آن را، عاملی»برای توصیف 
میان  یا  فرد   د و  میان  که  متقابل  پاسخ  جواب،  فرآیند  
و 67(  )هینز، ۱4۰۰: 5۱  می د هد «  رخ  هنر  و  زند گی 
د انسته؛ د ر اینجا به این امر اشاره د ارد ، که ارتباط بین 
هنرمند  و مخاطب، با توجه به بیرون بود گِی د یگری ضبط 
و د رک می شود . یعنی؛ نیازمند  د یگری است که بیرون از 
او وجود  د ارد ؛ »از نظر باختین ... معنا و مفهوم یک متن 
د رک  ]د یگری[  بیرون بود گی  از طریق  بهترین وجه  به 
حضور  ِصرف  البته   .)Petrilli, 1992: 98( می شود « 
»د یگری« د ر این آثار، مزیتی را ایجاد  نمی کند ، مگر آنکه 
به اعتقاد  باختین؛ حضور »د یگری« به اند ازة حضور خود  
پُررنگ باشد  و د ر مکالمه بین خود ی ها و د یگری، هر د و 
به طوری که مخاطب  اند ازه شنید ه شود ،  به یک  صد ا 
بتواند  با هر د و طرف هم ذات  پند اری کند  )آروین ۱3۹7، 

 .)۱38

پیوستارزمانیـمکانی
با توجه به اینکه، ممکن است هنرمند  و مخاطب از 
یکد یگر قرن ها یا کیلومترها فاصله د اشته باشند  اما به هر 
و  یکپارچه  واقعی،  تاریخی  جهان  یک  د ر  همگی  حال 
د ارد   اعتقاد   »باختین  که  همان گونه  د ارند ،  قرار  ناتمام 
زمینۀ اجتماعی، بخش جد ایی ناپذیر از هر ارتباط کالمی 
است« )مقد اد ی، ۱378: 3۲۲(. لذا می توانیم، این د نیا را 
د نیای پد ید آورند ة متن بنامیم چون تمامی وجوه آن، از 
واقعیت منعکس شد ه د ر متن تا هنرمند  یا مؤلف آن و 
حتی مخاطبان، به میزان مساوی د ر پد ید  آورد ن د نیای 
بازنمود ة متن شرکت می کنند  )باختین، ۱3۹6: 475- 

.)476
آن،  تحت اللفظی  معنای  که  کرونوتوپ  بنابراین، 
مطالعات  بررسی  »واحد   است،  مکانی  زمانی-  پیوستار 
متون، براساس نسبت و ماهیت د سته بند ی های زمانی و 
یعنی   .)77۹ )همان:  می باشد «  بازنمایی شد ه،  مکانِی 
»کرونوتوپ جایی است که د ر آن گره های روایت بسته 
باز می شوند « )هولکوییست، ۱3۹5: ۱7۲(.  می شوند  و 
د رواقع، محل تالقی عالئم مکانی و زمانی د ر یک واحد  
د ر  را  هنری  اثر  یک  انسجام  که  ملموس،  و  محسوس 
پیوستار،  این  می زند .  رقم  حقیقی  واقعیتی  با  رابطه 
زمان  با  »ما  اینجا  د ر  نیستند ،  فیزیکی  ناب  مقوله های 
)تود وروف،  د اریم«  سروکار  اجتماعی  مکان  و  تاریخی 
میزانی  را  کرونوتوپی  ارتباط  باختین  لذا   .)68  :۱3۹8
برای ارتباط فرامتنی اثر می د اند ، زیرا اثر با مکان و زمانی 
که به آن تعلق د ارد ، از محد ود ة شخصی خارج می شود .

د ر نتیجه، د رک مفهوم زیورآالت، توسط مخاطب که 
خود ، نیز د ر سطحی، »د یگری« محسوب شد ه، ممکن 
است د ر زمان- مکان متفاوتی نسبت به هنرمند  انجام 
شود  همچنین می توان گفت که، زیورآالت معاصر، حامل 
معانی نماد ین زمانی و نیز معانی مقید  به مکان هستند . 
لذا مخاطب با توجه به کرونوتوپ خود ش و نیز زمان- 
مکان بافتار تاریخی اثر، به تحلیل زیورآالت می پرد ازد . 
د رواقع، به باور باختین نباید  صرفاً اد غام گذشته با زمان 
ماهیت  و  از خالقیت  باید  حسی  بلکه  بیان شود ،  حال 
فعال زمان را ابراز نماید ؛ اینکه گذشته د ر حال و از حال 
نمایان است، و مستلزم اد امه یافتن و حرکت به سوی 
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مفهوم  همان  یعنی   .)۱۲۹  ،۱4۰۰ )هینز  آیند ه  باشد  
»پر بود گی زمان« که راهی است برای ارجاع به ارتباطات 
متقابل گذشته، حال و آیند ه )همان، ۱4۰۰( و د ر نهایت، 
معاصر  زیورآالت  بی پایان  و  نسبی  معنای  د ریافت 

هند وستان.
د ر اد امه برای شناخت بهتر این مفاهیم د ر تحلیل 
تعاریف  از  کلی  طرِح  یک  هند ،  سال ۲۰۲۰  زیورآالت 
ارائه شد ه است. همانگونه که د ر تصویر7  گفتگومند ی 
د رواقع،   S۲ و    S۱د ایره؛ د و  د رون  می شود ،  مشاهد ه 
»خود « هایی هستند  که د ر گفتگو شرکت می کنند ، آنها 
د ر عین حال نسبت به یکد یگر، »د یگری« هم محسوب 
جامعۀ  عضو  فرد   »هیچ  باختین  نظر  از  زیرا  می شوند . 
زبانی نمی تواند  د ر زبان به کلمات د ست یابد  ... بلکه، از 
رهگذر آوای فرد  د یگر است که کلمه را د ریافت می کند « 
میانی  بخش  د ر  و  اد امه  د ر   .)83  :۱3۹8 )تود وروف، 
هم پوشانی  متقابل  طور  به  د ایره  د و  که  جایی  تصویر، 
طور  به  همواره،  »خود «،  د و  هر  گفت  می توان  د ارند  
قرار  و هم د ر خارج حوزة خود   د ر د اخل  همزمان هم 
را  د یگری  از  کامل  تصویر  »یک  آنها،  از  هریک  د ارند . 
نیست«  خود ش  کامل  مشاهد ة  به  قاد ر  ولی  می بیند  
)کهنمویی پور و خاوری، ۱388: 3۰(. به این معنی که 
»گفته، حاصل کِل واقعیت اجتماعی پیچید ه ای است که 
که   )54 )تود وروف، ۱3۹8:  است«  کرد ه  احاطه  را  آن 
بد ون د ر نظر گرفتن آن، نمی توان راهی به معنای مکالمه 
بیرونی بود ن   ،O۲ و   O۱،د وایر انتهایی  نقاط  د ر  یافت. 
متقابل د و »خود « را که شرط اساسی برای گفتگوست 
نشان می د هند ، که بد ون آن، اجتماعی و د رواقع زمینه ای 
  Aوجود  ند ارد  که گفتگو شکل بگیرد . د ر اد امه، د و پیکان
نشان د هند ة  ترتیب  به  بیرون(  R)د ر  و   د رون(  )د ر 
نیروهای متقابل مرکزگرا و مرکزگریز هستند ، همچنان 

و  مرکزگرا  نیروهای  »میان  می کند :  بیان  باختین  که 
مرکرگریِز زبان، نبرد  بی امانی د ر جریان است که صورت 
نماد ین آن را می توان د ر تقابل میان تک گویانه و گفتۀ 
اگر،  مکالمه ای مالحظه کرد « )آلن، ۱4۰۰: 3۹(. حال 
این د و د ایره کاماًل بر هم منطبق باشند  یعنی د ر جهت 
حرکت پیکان A )نیروی مرکزگرا( به گونه ای که تنها یک 
د ایرة واحد  را تشکیل د هند ، د ر این صورت هیچ گفتگویی 
یکد یگر  با  شرکت کنند ه  د و  زیرا  د اشت  نخواهد   وجود  
نتیجه،  و د ر  واحد   یعنی یک »خود ِ«  یکسان می شوند  
که  می شود   بد ل  تک گویی  یک  به  آنها  بین  گفتگوی 
گفتگومند ی  د ر  بنابراین،  است.  باختین  نظریۀ  خالف 
با  آمیختن  طریق  از  می تواند   تنها  منفرد   صد ای  »هر 
مجموعۀ پیچید ه ای از همسرایان خود  را به گوش د یگران 
برساند  و این مجموعه از صد اهایی تشکیل می شود  که از 

قبل حضور د اشته اند « )تود وروف، ۱3۹8: 8(. 

هنری- اثر هنرمند- باختین: سهگانۀ الگوی
مخاطب)نویسنده-متن-خواننده(

این الگوی سه گانۀ باختینی، یکی از مد ل هایی است 
اثر و به  که اغلب برای بحث د ر زمینۀ اد بیات، روایت، 
طور کلی محتوای رسانه مورد  استفاد ه قرار می گیرد  و 
هد ف اصلی آن تحلیل و بررسی ارتباط بین مؤلف، متن 
و مخاطب آن د ر زمینۀ شکل گیری اثر می باشد . پیش تر 
بیان شد  که، د ر گفتگومند ی، معنا به تنهایی د ر بیان 
هنرمند  و یا توسط مخاطب شکل نمی گیرد ، بلکه معنای 
اثر، د ر تعامل و ارتباط بین آنها ایجاد  می شود . هنرمند ، 
سخن  موضوع  از  متن  تمام  د ر  مستقل  و  تنهایی  به 
نمی گوید  بلکه به همراه »د یگری« است که گفتار شکل 
می گیرد . البته با توجه به اینکه، گفتاِر »د یگری« د ر متن 
لیکن  می شود ،  قلمد اد   اول  شرکت کنند ة  عنوان  به 
می توان  نیست.  مؤلف  مرگ  اعالم  صد د   د ر  »باختین 
گفت، مؤلف هنوز د ر پِس اثِر خود  ایستاد ه، اما به عنوان 
او،   ... نمی شود   اثر  وارد   راه بَر  مقتد رانۀ  آوای  یک 
شخصیت های خود  را نه از تخیلی اصیل، بلکه از مواضع 

اجتماعی و فرهنگی می گیرد « )آلن، ۱4۰۰: 43(.
د ر این راستا، هر گفتار نیز همواره گیرند ه ای د ارد . 
و  برتر  گیرند ة  آگاهانه  بیش  و  کم  طور  به  »نویسند ه 

تصویر7. بازنمایی شماتیک گفتگومند ی براساس نظریۀ باختین

.)Marchenkova, 2005: 108( 
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باالتری را تصور می کند . گیرند ه ای که اد راک شایسته و 
کاماًل فعالش به فاصلۀ فوق طبیعی و یا زمان د ور تاریخی 
فرافکنی می شود  و به این معنا آن را می توان »گیرند ة 
ذخیره« نامید « )تود وروف، ۱3۹8: ۱7۲(. زیرا، »شنوند ة 
عامۀ خوانند گان  با  وجه  به هیچ   ... نباید   ما  نظر  مورد  
لذا  )پویند ه، ۱4۰۰: ۱۰۰(.  انگاشته شود «  یکی  عاد ی 
»هر اظهاری۲۱ بنا به ماهیتش مکالمه ای است و هرگز 
نمی تواند  انتزاعی باشد ، بلکه باید  میان د و فرد  رخ د هد : 
و  هنرمند   یا  و  و مخاطب  آفرینند ه  و شنوند ه،  گویند ه 

تماشاگر« )هینز، ۱4۰۰: 7۹- 8۰(. 
بنابراین، اثر هنری همچون زیورآالت د ر د ورة معاصر، 
بیرون از این ارتباط و مستقل از آن، چیزی نیست مگر 
از اشیای جهان ماد ی و فقط د ر فرآیند  کنش و  یکی 
واکنش میان هنرمند  و مخاطب است که حقیقتاً به اثر 
هنری بد ل می شود . و به واسطۀ جنبۀ ظاهری زیورآالت 
که توانایی ارتباط برقرار کرد ن د ارد ، روابط گفتگویانه ای 
شکل می گیرد . لیکن د ر واقعیت امر، پد ید ة هنری معاصر 
د ر تمامیت خود  نه د ر شیء جای د ارد  و نه د ر نفسانیات 
هنرآفرین و نه د ر نفسانیات هنرپذیر، بلکه هر سه این 
جنبه ها را د ر بر می گیرد  و به عنوان پلی بین هنرمند  و 
برقراری  باختین،  مبنا  این  بر  می کند .  عمل  مخاطب 
ارتباط و تباد ل پیام های معناد ار را امری ذاتی برای هنر 
به  قاد ر  که  می د اند   هنری  را  اثری  و  می آورد   به شمار 
برقراری ارتباط با مخاطب خویش باشد ، و این پیام های 
معناد ار د ر واقع، سازند ة شاکله گفتگومند ی اثر به شمار 

می آیند  )کاشی زاد ه و همکاران، ۱3۹۹: ۱3۰- ۱3۱(. 
و  بیان  زیورآالت،  این  د ر  گفت  می توان  د رنهایت، 
گفتار هنرمند ، یعنی ساختن معنا و معنا فقط با وساطت 
نشانه اتفاق می افتد  که از نظر باختین، نشانه، رخد اد ی 
است هد فمند  که همیشه از زمینه وارد  متن شد ه و با آن 
ارتباط برقرار می کند . همانند  این عناصر چند فرهنگی د ر 
شکل گیری زیورآالت سال ۲۰۲۰ هند ، که همیشه د ر 
نشانه های  است  قابل تشخیص  د یگر  فرهنگ  با  تفاوت 
به نوعی گفتگو  و  د ارد ، که همواره د ر مواجه  مشخصی 

قابل شناخت و د ریافت است )رستمی، ۱3۹4: ۲5(. 

نتیجهگیری
د ر  چند صد ایی  و  گفتار  انواع  شناخت  به  توجه  با 
گفت  می توان  هند ،  سال ۲۰۲۰  زیورآالت  شکل گیری 
و  بومی  فرهنگ  عناصر  بازنمایی  د ر  هنرمند   نوآوری 
د ر  غربی،  نیز  و  اسالمی  فرهنگ  کنار  د ر  هند   سنتی 
پیش،  اد وار  از  متفاوت،  و  مد رن  زیورآالتی  شکل گیری 
نفوذ  بیانگر  ظاهر  د ر  عناصر  این  است.  بود ه  تأثیرگذار 
چند فرهنگی د ر عصر حاضرند . اما د ر معنای ضمنی؛ از 
روابط  می کنند .  صحبت  فرهنگی  هویت  و  سنت 
از  مرد مانی  میان  اند یشه ها  مباد لۀ  بیانگر  چند فرهنگی 
و  شناخت  گسترش  برای  است.  مختلف  فرهنگ های 
معاصر  جامعۀ  د ر  ساخته شد ه  زیورآالت  از  خود   اد راک 
هند  که حاوی این روابط است، باید  با د یگری وارد  گفتگو 
گفتگومند ی  کرد .  اضافه  نگاه خود   به  را  او  نگاه  و  شد  
جهانی است که د ر آن من هرگز نمی توانم راهی کامل از 
تعاملی  د ر  را  خود   بنابراین،  و  باشم  د اشته  خود   آِن 

پیوسته با د یگران غوطه ور می بینم. 
هنرمند  معاصر با اثری که خلق می کند ، یک بار د ر 
جایگاه خالق با مخاطبی برتر وارد  گفتگو می شود و بار 
د یگر، خود د ر مقام یک مخاطب از بیرون به متن شکل 
د ر  او  می کند .  برقرار  ارتباط  »د یگری«  با  و  می د هد  
جهان  با  د رونی  مکالمه ای  د رگیر  سطح  بنیاد ی ترین 
فیروزه،  همچون  صد اهایی  مکالمه  این  می شود.  ماد ی 
زمرد ، نقش مایۀ گل نیلوفر آبی، برگ و... را د ر زیورآالت 
معاصر هند  و گفتگوی هنرمند  با گذشته حاضر را بیان  
به  متعلق  کامل  به طور  متنی  هیچ  د رنتیجه،  می کند. 
هنرمند  نیست، بلکه همواره تأثیر گفتار د یگران، شرایطی 
که آن ها به وجود  آورد ه اند  و پاسخ های پیش بینی شد ه 
مخاطبان به خود ِ متن هم وجود  د ارد . همین که گفتاری 
شرایطی  یعنی  می شود ؛  خلق  اثری  و  می آید   میان  به 
پد ید  آمد ه که این اثر د رصد د  پاسخگویی به آن است. 
بنابراین د ر قلب هر گفتگویی این اعتقاد  راسخ نهفته که 
آنچه مباد له شد ه معنا د ارد  و معنا واقعیت گفتگوست که 
خصلتی پاسخگرانه د ارد و فقط با وساطت نشانه اتفاق 
خود آگاه  ضمیر  حاصل  باختین  نظر  از  نشانه  می افتد . 
فرد ی نیست، بلکه رخد اد ی است اجتماعی و هد فمند  
که همیشه از بیرون وارد  می شود . براین اساس برای د رک 
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و شناخت آثاری همانند  زیورآالت معاصر هند ،  بایستی 
پا را از د رون  متن فراتر گذاشته و به زمینه و برون آن و 
نقش  اثر  به »د یگری« که د ر شکل گیری  به طور کلی، 

د ارد، توجه کرد .
زیورآالت معاصر هند ، مسیری یک طرفه از هنرمند  
بلکه مانند یک رسانۀ ماد ی  به سمت مخاطب نیست، 
به گفتار و چند صد ایی، شکل هنری  عمل می کند  که 
ملموس می بخشد  و به آن امکان می د هد  تا د ر جامعه 
بین  یا  د یگری  و  خود   بین  گفتاری  کنش  یک  به عنوان 
هنرمند  و مخاطب و حتی مخاطبان آتی د ر گرد ش باشد .  
مکان حاکم  ـ  زمان  قانوِن  د ر گفتگومند ی،  آنجایی که  از 
است، هر پد ید ه به د لیل موقعیت خاصی که د ر جهان د ارد  
ارتباط  از  می توان  را  اثر  هر  معنای  یعنی  می شود .  د رک 
به  توجه  با  مخاطب،  و  بافتار  از  متأثر  اثری  مؤلف،  میان 
شرایط زمانی ـ مکانی که به آن نگاه می شود ، تعیین کرد . 
معنا تنها از نسبت میان د و جسم ایجاد  می شود که مکانی 
گفتگومند ی  د ر  می کنند.  اشغال  را  متفاوت  اما  مشترک 
هیچ سخن اول و آخری د ر کار نیست؛ زیورآالت معاصر 
حفظ  برای  فرهنگی  ـ  اجتماعی  متن  همچون  هند ، 
تکه هایی از گذشته عمل می کنند  و ما به عنوان مخاطب د ر 
زمان و مکاِن خود  به این آثار می نگریم که به ظاهر د ر سال 
۲۰۲۰ هنرمند ی هند ی آن ها ر ا خلق کرد ه است. یک اثر، 
و  نیست  هنرمند   به  متعلق  کامل  به طور  خود ،  باطن  د ر 
همواره به گذشته و مباد ی خود  بازگشت د ارد؛ آن را د ر 
گسترش  آیند ه  د ورترین  به  نیز  و  می نماید   زند ه  خاطره 
می یابد ، زیرا زماِن حال هرگز نمی تواند  کامل باشد ، بلکه 
همیشه ناتمام است و مستلزم بازگشت به گذشته و حرکت 
د ارند  وجود   انسان ها  که  ماد امی  است.  آیند ه  سوی  به 
حقیقت غایی ای نمی تواند  وجود  د اشته باشد  و اثر هنری 

پایان نمی پذیرد . 
د رنتیجه، از نظر باختین، زبان، هنر و اد بیات هنگامی 
که با واقعیت اجتماعی و فرهنگی )زمینه( مرتبط باشند ، از 
غنای بیشتر و واقعی تری برخورد ارند ؛ متن تنها با ارتباط 
برقرار کرد ن با بافتار زند ه است و شکل می گیرد . بنابراین 
چگونگی  تحلیل  برای  توجهی  قابل  ابزار  »گفتگومند ی« 
شکل گیری زیورآالت معاصر هند  است که براساس د رک 
روابط مکالمه ای بین هنرمند اثر هنری و مخاطب د ر زمینۀ 
ایجاد  گفتگو، )براساس چند صد ایی( و نیز د ر شرایط زمانی 

ـ مکانی مشخص فراهم می شود .

پینوشتها
هند   مغوالن  یا  و  هند   تیموریان  بابریان،  هند ،  گورکانیان   .۱
)۱5۲6- ۱857م(، عناوینی هستند  که، یکی از بزرگ ترین 
هند   شمال  د ر  را  جهان  امپراتوری های  باشکوه ترین  و 

)مجتبائی، ۱38۹: ۱35( پایه گذاری کرد ه بود ند .
۲. امپراتوری مغول د ر نیمۀ نخست قرن نوزد هم میالد ی، 
قد رت و شکوه خود  را از د ست د اد ه و د هلی د ر سال 
 Chandra 1971,( اشغال شد   بریتانیا  ۱8۰3م توسط 

)1
3.Dialogism
4. Mikhail Mikhailovich Bakhtin
5. Gary Saul Morson
6. Caryl Emerson
7. Hans� Georg Gadamer
8. Farah Khan Ali
9. Suhanipittie
10. The other
11. Polyphonie
12. Centrifugal� centripetal
13. Outsideness
14. Chronotopes

۱5. هند وستان تا اوایل سد ة هجد هم تنها کشور د ر جهان 
بود  که د ر آن بلورهای الماس یافت شد ه بود  )غیبی، 

 .)3۱3 :۱3۹8
۱6. الکشمی )لکشمی، Lakshmi(: همسر ویشنو و خد ای 
ایزد بانوان  از  نگهد ارند ه د ر آیین هند و است. لکشمی 
قد یم هند  است که د ر ابتد ا سمبل قد رت و سلطنت 
بود  و گل نیلوفر را به او منتسب می د انستند . وی را 
ایزد بانوی اقبال و ثروت نیز برمی شمرد ند . لکشمی د ر 
بسیار  تجار،  طبقۀ  نزد   به ویژه  معاصر،  هند وئیسم 
به  نیل  که  معتقد ند   صنف  این  زیرا  است،  محبوب 
به  توسل  راه  از  ماد ی  و  د نیوی  سعاد ت  و  کامکاری 

لکشمی میسر خواهد  بود  )ذکرگو، ۱3۹4: 8۲- 84(.
۱7. ظهیرالد ین محمد   بابر )۱483-۱53۰م(

۱8. زمانی که همایون به سبب شورش یکی از سرد ارانش 
به د رگاه شاه طهماسب )۱5۱4- ۱576م( پناه آورد ، د ر 
مد ت یک  سال اقامت د ر تبریز سخت تحت تأثیر کار 
یاری  به  که  زمانی  و  گرفت  قرار  د ربار  هنرمند ان 
به  موفق  ۱556م  سال  حد ود   د ر  قزلباش،  سپاهیان 
هنرمند ان   صنعتگران،  از  تعد اد ی  شد ،  قد رت  اعاد ة 
)پاکباز، ۱384: ۹3( و به ویژه چند  زرگر ماهر ایرانی 
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)Ali Sayed 2015, 3, 10(را همراه خود  به هند  برد .
شاهزاد ه های  با  معموالً  مغوالن  خانواد ة  و  سالطین   .۱۹
راجپوت ازد واج می کرد ند  و حکام راجپوت، موقعیت های 
باالیی را د ر د ربار مغول به د ست می آورد ند . که به نظر 
می رسد ، زیورآالت و احتماالً صنعتگران خود  را نیز به 
بر  راجپوت ها  زیورآالت  د رنتیجه  د اشته اند.   همراه 
زیورآالت مغول تأثیر گذاشت و بد ین ترتیب، ترکیب 
هنرهای بومی هند  و مغول د ر این د وره شکل گرفت. 

)https://www.indianetzone.com(
20. Rene Descartes

utterance .۲۱. بیان، د ر نظریۀ باختین، فکری پایان یافته 
و کامل است که می تواند  واژه، عبارت یا جمله باشد . 
هرچند  واژه به زبان شفاهی اشاره د ارد ، اثر هنری نیز 

می تواند  اظهار به حساب بیاید  )هینز، ۱4۰۰: ۱۹8(.

کتابنامه
آروین، شکوفه، »مطالعۀ تطبیقی فیلم و رمان جنگ د ر ایران از 
رساله  باختین«،  آرای  بر  تکیه  با  »د یگری«  حضور  منظر 
الزهرا  د انشگاه  هنر،  د انشکد ه  هنر،  پژوهش  رشته  د کتری، 

)س( تهران، ۱3۹7.
آلن، گراهام. )۱4۰۰(، بینامتنیت، ترجمه پیام یزد انجو، تهران: 

مرکز.
میخائیل  اد بی  اند یشۀ  و  فکری  ناد ر. )۱3۹6(، »زمینۀ  امیری، 
باختین«، مطالعات جامعه شناختی، د وره ۲4، ش ۱، صص 

.3۱7 -۲۹۱
انصاری، منصور. )۱384(، د موکراسی گفتگویی، تهران: مرکز.

مکالمه ای:  تخیل   ،)۱3۹6( میخائیلوویچ.  میخائیل  باختین، 
جستارهایی د ربارة رمان، ترجمه رویا پورآذر، تهران: نی.

باختین، میخائیل میخائیلوویچ. )۱3۹۹(، زیبایی شناسی و نظریۀ 
ُرمان، ترجمه کتایون شهپرراد ، تهران: کتاب آبان.

از د یرباز تاکنون. تهران:  ایران  پاکباز، رویین. )۱384(. نقاشی 
زرین و سیمین.

آثار  د ر  گفتگومند ی  »بازتعریف   ،)۱3۹۹( الهه.  پنجه باشی، 
باختین«،  میخائیل  آراء  با  قاجار  د وره  د ر  جالیر  اسماعیل 

رهپویه هنر، ش 7، صص 67- 78.
پویند ه، محمد جعفر. )۱4۰۰(، سود ای مکالمه، خند ه و آزاد ی: 
گلد من،  کریستوا،  یاکوبسن،  تود وروف،  و  باختین  میخائیل 

ایوتاد یه؛ تهران: چشمه.
تود وروف، تزوتان. )۱3۹8(، منطق گفتگویی میخائیل باختین، 
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