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گاهی  که در آ ایده های میخائیل باختین بیش از بیست و پنج سال است 
هنری  آثار  تحلیل  و  هنری  خالقیت  ُبعد  هر  از  من  درک  دارند.  حضور  من 
مدیون تفکر اوست. بنابراین باید پیش از هر چیز از این فیلسوف بی همتای 
هاروارد  دانشگاه  در   )۲۰۱۱-۱۹۲۹( گرابار  اولگ  دکتر  کنم.  قدردانی  روس 
فرهنگ های  اصیل  و  برجسته  پژوهشگر  او  کرد،  آشنا  باختین  آثار  با  را  من 
ایده های  موضوعیت  تا  کرد  تشویق  مرا  او  بود.  متعهد  معلمی  و  آسیایی 
کنم. مورخ هنر جان هاوس )۲۰۱۲-۱۹۴۵(  یخ هنر بررسی  باختین را در تار
یرا درک من  کتاب بودم، درگذشت؛ به او مدیونم ز که در حال اتمام  زمانی 
که از خواندن  کرد. در میان پژوهشگران باختین  کلود مونه دگرگون  را از هنر 
در  امرسون  یل  کار دکتر  از  یژه  به و شدم  بهره مند  آنان  کتاب های  و  مقاالت 
که تألیفات ادامه دار او بر شکل گیری حوزۀ  ینستون سپاس گزارم  دانشگاه پر
به  عمق بخشیدن  در  همچنین  و  است  بوده  تأثیرگذار  باختینی  مطالعات 
کتاب باختین  درک من از میراث و آثار باختین تأثیر شایانی داشته است. 

در قابی دیگر را به او تقدیم می کنم.
کرک  الهادف،  آلبرت  یژه  به و بولدر  کلورادو  دانشگاه  در  همکارانم  از 
رابینسون  جانت  و  پارک  پی  جی  کوردوا،  جیمز  یکا،  آمر مارک  آمبروز، 
کردند. رابرت و  کتاب استقبال  از ایده های مطرح شده در این  که  ممنونم 

سپاسگزاری 



10   /  باختین در قابی دیگر

به من   ۴ بازخوردی سودمند دربارۀ فصل  گریوز  یس  بنیاد مور از  بر  یار یره  دز
کردند. مارگوت الوجوی از سال های نخست ۱۹۹۰ مکالمه ای طوالنی  ارائه 
سیندی  و  ینن  اوو ن  کار است.  داده  ادامه  ی  فناور و  هنر  دربارۀ  من  با  را 
ارائه  من  به  مهم  و  ارزشمند  کمک هایی  کتاب  نهایی  یرایش  و در  ن  براو
ارتباط  ی  برقرار مستلزم  کتاب  یر  تصاو بازنمایی  برای  مجوز  اخذ  کردند. 
فودور  مارتا  )دنور(،  کاب  ن  داو آمبر  از  یژه  به و من  و  بود  مختلف  افراد  با 
نیویورک(،  یسورس،  ر )آرت  کورتولیک  لیز  بوستون(،  یبا،  ز هنرهای  )موزۀ 
و  نیویورک(  پیکچرز،  )مترو  پالنکت  مایکل  )نیویورک(،  الوجوی  مارگوت 
سپاس گزارم.  اسکاتلند(  دانسیر،  کوچک،  اسپارتای  )بنیاد  سیمیگ  پیا 
هیأت  از  صمیمانه  دیگر  قابی  در  باختین  کتاب  چاپ  خصوص  در 
و  شور  می کنم.  ی  سپاس گزار یس  تور آی.بی.  انتشارات  تولید  و  یه  تحریر

برد.  را پیش  کتاب  تولید  تمام مراحل  تامپسون  لیزا  شوق بی همتای 
من  پیشین  سخنرانی های  و  تألیفات  بر  مبتنی  حاضر  کتاب 
 .)۱۹۹۵ یج،  )کمبر و هنرهای بصری  باختین  یژه  به و باختین است،  دربارۀ 
با   ۱۹۹۸ سال  مونه  کلود  نقاشی های  دربارۀ   ۵ فصل  از  جدید تری  نسخۀ 
انکوئایری۲  سمیوتیک  در  پرسش ها«۱  سپس  پاسخ ها،  »نخست  عنوان 
در  مقاله ای  از  برگرفته  خالقیت  باب  در  من  تأمالت  است.  شده  منتشر 
 Oxford and New(  3 کسفورد  آ هنرهای  و  دین  دستنامۀ  در  چاپ  دست 

York, 2013( است. 

1. Answers First, Questions Later
2. Semiotic Inquiry
3. Oxford Handbook of Religion and the Arts



مـقــــدمه 

نیمی  دارم،  ذهن  در  باختین  یچ  میخائیلوو میخائیل  از  روشن  تصویری 
در  ا ست.  ساختگی  داستانی  دیگر  نیمی  و  دارد  یشه  ر واقعیت  در  آن  از 
پایش  ی  رو کوچکی  میز  است،  نشسته  خود  تخت  در  او  یر،  تصاو از  یکی 
و  سیگارها  کنار  را  آن  و  می آورد  چای  همسرش  آلکساندروا  النا  دارد.  قرار 
پیش  عصرها  دوستانش  می گذارد.  میز  ی  رو یخته اش  ر هم  به  کاغذهای 
فکری  تیزهوشی  به  توجه  با  می کنند.  بحث  ساعت ها  و  می شوند  جمع  او 
دربارۀ  و  یسد،  می نو او  هستند.  کوچکی  شادی های  مکالمات  این  او، 
می کند.  تأمل  باشد،  باید  آنچه  و  باشد،  می تواند  آنچه  هست،  آنچه 
اخالِق  فلسفۀ  یک  نوشتن  برای  جوانی  در  شوقش  و  شور  می کنم  تصور 
دیگر  ادبی  دغدغه های  به  را  خود  جای  دست کم  یا  ماند  کام  نا قانع کننده 
روزگار  قضای  از  اما  داد.  روسیه  انقالب  از  بعد  سیاسی  آشفتگی های  و 
با  جدلی  گاه  مکالمه ای  در  هنرمند،  و  هنر  فیلسوف  من،  خوِد  که  می بینم 
دربارۀ  خودم  پرسش های  برای  دارم.  شرکت  جوان  یچ  میخائیلوو میخائیل 
آنچه می تواند باشد و آنچه باید باشد پاسخ درستی نیافته ام، اما آنها طی 
تصور  را  مرد مسنی  و تصحیح شده اند. سپس  درونی تصدیق  این مکالمۀ 
جدید  ایده های  و  مفاهیم  در  هنوز  و  دارد  فعالی  ذهن  هنوز  که  می کنم، 
همراه  طوالنی  ساعت های  و  می کشد  سیگار  هنوز  می پردازد،  کندوکاو  به 
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طول  در  باختین  که  حقیقت  این  می کند.  سپری  باختینی  حلقۀ  اعضای 
یسد  بنو معمولی۱  فلسفه ای  موفقیت  با  توانست  خود  بلندمدت  زندگی 
در  را  روزمره  وجود  اخالقی  دغدغه های  و  عملی  اخالق  که  فلسفه ای  ـــــ 
در  آن  ی  امروز اهمیت  نشانه های  از  یکی  من  برای  ـــــ  می دهد  قرار  یت  اولو

ین قرن بیست و یکم است. دهه های آغاز
یلنیوس،3  و در  و  شد  متولد  روسیه  یول،۲  اور در   ۱۸۹۵ سال  باختین 
»اورشلیم  به  یهودی اش  غنی  فکری  میراث  دلیل  به  که  لیتوانی  در  شهری 
 ۱۹۱۸ و   ۱۹۱۴ سال های  میان  شد.  بزرگ  اودسا۴  در  و  بود  معروف  شمال« 
در  و سپس  آموخت  پتروگراد  دانشگاه  در  را  کالسیک   متون  و  لغت شناسی 
و  سارانسک  قوستانای،  یتبسک،  و ِنِول،  همچون  روسیه  کوچک  شهرهای 
باختین  که  سال هایی  یست.  ز موسکو  و  لنینگراد  در  همچنین  و  ساولولو۵ 
یمیر  کاز و  گال  شا مارک  که  بود  دورانی  با  ن  مقار بود  یتبسک  و و  نول  در 
را  آنها  باختین  می رسد  نظر  به  اما  بودند،  کار  به  مشغول  آنجا  یچ  مالو
فلسفی  و  ادبی  حلقه های  در  را  خود  عمر  بیشتر  باختین  نمی شناخت. 
به  و  دچار  استخوانی  عفونت  به   ۱۹۲۰ میانی  سال های  از  اما  بود،  فعال 
شدید  سرکوب  دوره های  در  شد.  محدود  بسیار  تحرکش  دلیل  همین 
مدرسۀ  در  او  شدند.  تبعید  مسکو  از  همسرش  و  باختین  استالینیستی 
و سپس  کرد  یس  تدر یا  موردو در  کالج معلمان  در  کوتاهی  دورۀ  و  متوسطه 
باختین در  کار شد.  به  کتابدار در مناطق مرکزی سیبری مشغول  به عنوان 
که ایده هایش در سراسر  ۸۰ سالگی و در سال ۱۹۷۵ مرد و بعد از مرگش بود 
برای  ی  بافتار او  زندگی  دربارۀ  مختصر  اطالعات  این  شد.  شناخته  جهان 

1. prosaic 2. Oryol 3. Vilnius
4. Odessa 5. Savelovo
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زمان  آن  در  باختین  که  بیستم،  قرن  اوایل  فرهنگی  و  یخی  تار رخداد های 
کتاب  این  ادامۀ  نتیجه من در  کرد، به دست نمی دهد. در  آغاز  را  نوشتن 
خواهم  می کرد  کار  آن  در  که  ی  بافتار و  ی  و شخصی  زندگی  دربارۀ  بیشتر 

گفت.
او  نام  می شد،  منتشر  مرتب  باختین  تألیفات  که   ۱۹۶۰ سال های  از 
طرح   )۱۹۸۴b( جهانش۲  و  رابله  در  که  کارنوال،۱  همچون  مفاهیمی  با 
گره  شد،  طرح  مکالمه ای۵  تخیل  در  که  مکالمه گرایی۴  و  مکالمه3  و  شد 
کارنوالی  امر  بر  حوزه ها  از  ی  بسیار پژوهشگران  تمرکز  اما  است.  خورده 
باختین  آثار  کارگیری  به  در  آنها  که  است  شده  موجب  مکالمه ای  امر  یا 
از  پرثمر  نحوی  به  حوزه ها  برخی  پژوهشگران  شوند.  کشیده  انحراف  به 
مطالعات  از  عبارت اند  حوزه ها  این  گرفته اند،  بهره  باختین  ایده های 
و  آموزشی  یۀ  نظر فرهنگی،  مطالعات  ی،  آهنگساز ارتباطات،  و  رسانه 
حقوق،  انتقادی  مطالعات  و  حقوق  تلویزیون،  و  فیلم  اخالقیات،  آموزش، 
پیر  باب  در  مطالعات  و  پزشکی  ادبیات،  زبان،  فلسفۀ  و  زبان شناسی 
یۀ  نظر فلسفه،  بینافرهنگی،  و  چندفرهنگی  مطالعات  انسان،  شدن 
و  تئاتر  جامعه شناسی،  دین،  روانشناختی،  تحلیل  و  روانشناسی  سیاسی، 

شهری.  مطالعات  و  پرفورمنس، 
یه پردازان  که هنرمندان، مورخان هنر، منتقدان و نظر جالب اینجاست 
تولید  و  ایده های باختین در تحلیل فرهنگ بصری  گرفتن  کار  به  برای  هنر 
آثار  سادۀ  معرفی   حاضر  کتاب  هدف  بنابراین  کرده اند.  تعلل  بصری  هنر 
گاه غامض فیلسوف روس قرن بیستمی  باختین و ایجاد پلی میان تأمالت 

1. carnival 2. Rabelais and His World  3. dialogue
4. dialogism 5. The Dialogical Imagination
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و هنرمندان و پژوهشگران قرن بیست و یکم است. از یک سو، زبان یکتای 
 ۱۹۲۰ زمان نخستین جستارهای منتشر شده اش در سال های  از  ـــــ  باختین 
و  فلسفی  مقوالت  به  هم  ـــــ   ۱۹۷۰ دهۀ  اوایل  در  یادداشت هایش  واپسین  تا 
هم عملی در هنر سهمی بزرگ می بخشد. ایده هایی همچون پاسخگویی،۱ 
چند صدایی،۵  تک گو گرایی،۴  مکالمه،  فرجام ناپذیری،3  بیرونه گی،۲ 
مفاهیم  از  مورد  چند  تنها  کارنوالی،  امر  و  کرونوتوپ۷  دگرمفهومی،۶ 
یه های  نظر و  فلسفی  یبایی شناسی  ز یف  بازتعر برای  باختینی  قدرتمند 
شیوه هایی  دیگر  ایده های  و  ایده ها  این  دیگر،  سوی  از  هستند.  خالقیت 
ژانر، ظهور ساختارهای روایی جدید، و فرم های جدید  عملی برای تحلیل 
استودیویی  کار  تفسیر  برای  جدید  شیوه هایی  همچنین  و  معاصر  هنر  در 
می دهد.  قرار  معاصر  هنرمندان  و  هنر  منتقدان  و  پژوهشگران  اختیار  در 
ایجاد طبقه بندی هایی  و مورخان در  به منتقدان  این  بر  ن  افزو باختین  آثار 
می رساند.  ی  یار یکدیگر،  با  نسبت  در  زبانی  و  بصری  هنر  آثار  تفسیر  برای 
و  فرهنگی  یان های  جر در  ی  بسیار ایده های  ظهور  از  پیش  او  تألیفات 
مطرح  پسامدرنیسم  و  پساساختارگرایی  یخ گرایی،  نوتار همچون  ادبی، 

شدند و از آنها خبر می دادند.
یر  کلی، تصاو ایده های باختین خواه در تفسیر فرهنگ بصری به صورت 
نو  کاماًل  بینش هایی  عامه پسند،  یا  فاخر  هنر  اینترنت،  و  فیلم  رسانه ای، 
یبایی شناسی  کتاب حاضر شرحی مختصر بر درک او از ز ارائه می کند. در 
با  مرتبط  مسائلی  به  کتاب  این،  بر  ن  افزو می شود.  مطرح  خالقانه  فرایند  و 

1. answerability 2. outsideness 3. unfinalisability
4. monologism 5. polyphony 6. heteroglossia
7. chronotope
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در  هنری  اثر  مخاطب  و  پذیرش  بافتار،  خالق،  حکم  در  هنرمند  هنری،  اثر 
کتاب در هم  پرداخته می شود. مفاهیمی خاص میان فصول  بزرگ تر  عالم 
بنابراین  سودمندند.  بصری  هنری  تفسیر  هم  و  خلق  برای  هم  که  تنیده اند 
تشکیل دهندۀ  اصلی  موضوعات  با  را  خاص  ایده هایی  رابطۀ  که  زمانی 
یک  با  فصل  هر  دارد.  بازگشتی  ماهیتی  من  بحث  می کنم،  بررسی  کتاب 
چهارچوبی  که  هنری  اثری  یک  از  عکسی  می شود،  آغاز  سرنمون۱  تصویر 
شامل  سرنمون  یر  تصاو این  می کند.  ارائه  فصل  محتوای  برای  ارجاعی 
بیستم  تا  هجدهم  قرن  به  متعلق  مختلف  فرهنگ های  از  هنری  ی  آثار
در  شده اند.  خلق  سرشناس  یا  و  ناشناخته  هنرمندانی  توسط  که  هستند 
ایده های باختین تمرکز می شود،  بر درک  بررسی هنر موجود  با  برخی فصول 
که در استودیو مشغول به  و برخی دیگر از فصول به چالش های هنرمندانی 

می شود.  پرداخته  کارند 
باختین پرداخته می شود  یبایی شناسی  ز به  کلی  به صورت   ۱ در فصل 
آتال۲  با  فصل  است.  دیگر  قابی  در  باختین  بخش  فنی ترین  فصل  این  و 
یۀ  یور نیجر کراس ر کی شده در قرن هجدهم یا نوزدهم از منطقۀ  سنگی حکا
»کدام  مطالعۀ  به  ما  که  می پردازد  پرسش  این  به  و  می شود  آغاز  ن  مدر
توصیف  می تواند  یبایی شناختی  ز یۀ  نظر یم.  می پرداز یبایی شناسی«  ز
صرفًا  یستن  نگر یۀ  نظر این  می دهد.  رخ  چه  یستن  نگر هنگام  به  که  کند 
باید  یداست  هو باختین  تألیفات  از  چنان که  بلکه  نیست  پدیدارشناختی 
کند.  توصیف  را  دیگر  گاهی  آ با  گاهی  آ یک  اصیل  مواجهۀ  این،  بر  ن  افزو
دیگری  زندگی  دیدن  باید  خالقانه  هنر  و  یبایی شناختی  ز تجربۀ  هدف 
یبایی شناختی  ز یۀ  نظر اما  باشد.  آن  یستِی  ز معنای  و  اهمیت  حیث  از 

1. epi-eikon   2. atal
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یه گرایی«   »نظر باختین  که  کند  حرکت  چیزی  سوی  به  می تواند  همچنین 
باختین  یبایی شناسی  ز سهم بخشی های  مهم ترین  از  یکی  می خواند. 
با  درونی  رابطه ای  در  باید  هنر  که  است  موضوع  این  تأیید  معاصر  هنر  به 

برای هنْر تصنعی بیش نیست. یرا هنر  ز باشد،  زندگی وجود داشته 
عمل  در  خالقیت  که  می شود  پرداخته  پرسش  این  به  دوم  فصل  در 
می شود،  آغاز  یچاردز۲  ر سی  ام  اثر  یایی۱  رؤ فرشتۀ  با  فصل  چیست. 
بدان  باختین  که  تبیین می کند  را  به دقت پرسشی  که  کوچک  مجسمه ای 
چرخه های  به  بخش  این  در  کنیم.  توجه  آن  به  باید  ما  اما  نداده  پاسخی 
خالقیت،  از  ما  درک  در  تناقض ها  و  تعارف  باختین،  زندگی  در  خالقیت 
یونانی  فلسفی  سنت های  در  باختین  دیدگاه های  فلسفی  یشه های  ر و 
 ۱۹۲۰ سال های  در  باختین  تألیفات  در  ایده  سه  می پردازم.  پایی  ارو و 
کنش  فرجام ناپذیری  یا  فرجام پذیری  میزان  و  بیرونه گی  پاسخگویی،  ـــــ 
و  مذهب  و  خالقیت  میان  ی  ضرور پیوند های  درباب  تأملی  ـــــ  خالقانه 
توانایی  از  نو  یافتی  در و  درک  باختین  ایده های  هستند.  اخالقی  مسائل 
جهان  به  شکل دادن  برای  هنرمند  خالقانۀ  بینش  و  خالقانه  صدای  بالقوۀ 

می کنند.  ارائه 
باختین  که  دیگری  و  خود  رابطۀ  به  یژه  به و و  هنرمند  به  سوم  فصل  در 
با  فصل  می شود.  پرداخته  می آورد،  شمار  به  منحصربه فرد  رابطه ای  را  آن 
هنرمند  عنوان  با   ۲۰۱۰ سال  در  یچ3  آبراموو ینا  مار پرفورمنس  از  تصویری 
حاضر است۴ آغاز می شود. هر بحثی در باب سودمندی ایده های باختین 
خود- روابط  و  خود  پدیدارشناسی  از  ی  و درک  از  مختصر  شرحی  با  باید 

1. Dream Angel 2. M.C. Richards 3. Marina Abramovi´c
4. The Artist Is Present 
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را  آن  مکالمه ای  امر  و  پاسخگویی  مفاهیم  کمک  با  باختین  که  دیگری، 
چگونه  که  می پردازم  موضوع  این  به  این  بر  ن  افزو شود.  آغاز  کرد،  تبیین 
مفید  نحوی  به  »تمایز«۱  لحاظ  به  می توان  را  بیرونه گی  باختینی  مفهوم 
است.  شده  منتقل  فمینیستی  یۀ  نظر در  خوبی  به  که  مفهومی  داد،  بسط 
یس مرلو پونتی و هانری  باختین برخالف برخی از هم عصرانش همچون مور
او  جستارهای  کثر  ا نبود.  فلسفی  یا  اخالقی  نظامی  ایجاد  پی  در  برگسون، 
در  کنش ها  همۀ  که  است  ی  محور بشْر  که  شده اند  بنا  پیش فرض  این  بر 
تألیفات  در  شده اند.  ساماندهی  آن  حول  هنر،  جمله  از  واقعی،  جهان 
»دیگری«  و  »من«  یناس،  لو امانوئل  و  بوبر  مارتین  آثار  همچون  باختین، 
ممکن  را  خالقیت  و  کنش ها  تمام  که  هستند  ارزشمندی  بنیادی  مقوالت 

می سازند. 
چیست؟  از  متشکل  هنری«  »اثر  می پردازد.  هنری  اثر  خوِد  به   ۴ فصل 
کوچک3، محلی نزدیک  تالش یک عمر ایان همیلتون فینلی۲ در اسپارتای 
با  را  اثر  این  سپس  است.  فصل  این  سرنمون  تصویر  اسکاتلند،  ادینبورو، 
گریوز۵  یس  مور اثر  یاچه۴  یعنی در کالیفرنیا،  کمتر شناخته شده در  محلی 
باختین چه چیزی  ایده های  که  این پرسش  می پردازم  به  و  مقایسه می کنم 
ژانر های  در حوزه های  که  پژوهشگرانی  و  تفسیر های هنرمندان  به مجموعۀ 
منظور،  بدین  می افزاید.  می کنند،  کار  بصری  فرهنگ  مطالعات  و  نو 
امور  کرونوتوپ،  می کنم:  بررسی  را  باختینی  اصلی  مفهوم  سه  ارتباط 
هنرهای  در  رمان  دربارۀ  او  یه های  نظر کاربست  شامل  که  ژانر،  و  معمولی 
شدن،  و  ظهور  زمان،  دربارۀ  الهام بخش  تأمل  چند  می شود.  نیز  بصری 

1. difference  2. Ian Hamilton Finlay 3. Little Sparta
4. The Lake 5. Morris Graves
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می رساند.  ی  یار هنری  آثار  از  من  دقیق تر  تفسیر  به  زبان  یی بودن  جادو و 
به  هنری  اثر  چگونه  که  می پردازم  موضوع  این  به  مشخصًا  بخش  این  در 
خورده  پیوند  فرهنگی  فرایند های  و  یخی  تار ساختارهای  با  متقابل  صورت 
سنت ها  توسط  بلکه  ندارد،  وجود  مستقل  صورت  به  هرگز  هنری  اثر  است: 
مبناِی  آغاز،  نقطۀ  این  است.  شده  مقید  سطوح  تمام  در  ی ها  ایدئولوژ و 

هست. نیز  باختین  دیدگاه 
کلود مونه در دورۀ خاصی از  در فصل ۵ تفسیر باختینی جامعی از هنر 
که  زمانی   ،۱۹۰۸ تا   ۱۸۸۴ سال  از  یعنی  می شود،  ارائه  هنرمند  این  زندگی 
مونه برای هدف نقاشی در مکان هایی اطراف مدیترانه سه سفر انجام داد. 
کانال   ۱۹۰۸ اثر  و  منتون۱  حوالی  مارتن  کاپ  مونه   ۱۸۸۴ اثر  فصل  این  در 
ارائه می کنم هستند.  او  آثار  از  که  برای تفسیری  ارجاع  نقاط اصلی  بزرگ۲ 
اصلی  مفاهیم  از  ی  بسیار چگونه  دهم  نشان  می کوشم  بحث  این  در 
فرجام ناپذیری  و  کرونوتوپ  بیرونه گی،  مکالمه،  پاسخگویی،  ـــــ  باختینی 

هستند. مفید  بسیار  هنری  یخ  تار بافتار  در  یژه  به و ـــــ 
یخی  تار بافتار  در  هنری  اثر  پذیرش  و  مخاطب  ماهیت   ۶ فصل  در 
گسترده تری بررسی می شود. فصل ۶ با تصویری از تغییرها3 آغاز می شود، اثری 
که یکی از پیشگامان هنر دیجیتال بود. در ادامه  آنالین از مارگوت الوجوی،۴ 
دربارۀ  بیشتر  تأمالت  به همراه  باختین  یخی  تار بافتار  دربارۀ  بحثی مفصل تر 
همچنین  و  الوجوی  اثر  کمک  با  سپس  می شود.  مطرح  او  ایده های  پذیرش 
نمونه های دیگر هنر دیجیتال، به مبحث ضرورت »زیبایی شناسی اخالقی« 
در بافتار معاصر می پردازم. این فصل با یکی از پرسش های اساسی که هنرمند 

1. Cap Martin, near Menton  2. Grand Canal 3. Turns
4. Margot Lovejoy
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من  »مخاطب  می یابد:  پایان  بپرسد،  خود  از  استودیویی  کارورزی  در  باید 
کیست؟« پاسخ به این پرسش پیچیده تابع بسیاری عوامل مرتبط با ارزش ها، 
یخی، زمان و مکان و حتی تقدیر است. باختین مستقیمًا به چنین  لحظۀ تار
که  می آموزد  ما  به  کتاب هایش  و  او  جستارهای  اما  نپرداخت،  پرسش هایی 

دربارۀ روابط متقابل اخالقیات و زیبایی شناسی بیندیشیم.
که  من  مدعای  این  بر  است  تأییدی  مهر  کتاب  مختصر  نتیجه گیری 
پژوهشی  تالش های  و  خالقانه  اثر  برای  بارآور  تی  مقوال باختین  ایده های 
مرتبًا  باختین،  می دهد.  قرار  معاصر  پژوهشگران  و  هنرمندان  اختیار  در 
شرح نامه  بخش  در  است.  دشوار  آنها  ترجمۀ  که  می سازد  واژه هایی 
کتاب مطرح شده اند، ارائه  که در این  بردی برای اصطالحاتی  کار یفاتی  تعر
برای  که  می شوند  معرفی  بیشتری  منابع  کتاب شناسی  بخش  در  می شود. 

هستند. مفید  عالقه مند  خوانندگان 
اخالقی  فیلسوفی  را  باختین  پژوهشگراْن  دهه،  چندین  طول  در 
کتاب  و معمولی.  التقاطی  متفکری  و  ادبی  تحلیل گری  کرده اند،  توصیف 
یبایی شناختی مستمر  ز یۀ  به مثابۀ یک نظر را  او  آثار  قابی دیگر  باختین در 
که چگونه هنرمندان معاصر  که داللت بر آن دارد  یه ای  بررسی می کند، نظر
یخی  ینش می زنند و چگونه مورخان هنر، هنر معاصر و هنر تار دست به آفر
ی سکنی دارند:  بر صفحات  را تفسیر می کنند. ایده ها در قلمرو های بسیار
در  کنش  بر  اصالحی  و/یا  محرکی  حکم  در  و  تخیل،  و  تفکر  در  کتاب ها، 
روس  فیلسوف  فلسفی  تأمالت  میان  پلی  را  حاضر  کتاب  پیش تر  زندگی. 
پل  ساختن  و  کردم  توصیف  یکم  و  بیست  قرن  خوانندگان  و  بیستم  قرن 
پایان  تا  باختین  که  موضوعی  فرهنگ هاست،  بزرگ تر  مکالمۀ  از  بخشی 

عمر به آن عالقه مند بود.
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در  نیمه شب  آلن،  وودی   ۲۰۱۱ فیلم  دقیقه ای  سه  نخست  صحنۀ 
یس۱ با نمایی صبحگاهی از برج ایفل و پل الکساندر سوم در پس زمینه  پار
آلن  فیلم  در  استعاره ای قدرتمند  بیننده، پل ها  مِن  به چشم  آغاز می شود. 
دیگر  پل های  و  سوم  الکساندر  پل  ُنف،  پِل  از  ی  بسیار یر  تصاو هستند، 
پندر  گیل  اصلی  قهرمان  فیلم،  پایان بندی  در  دارد.  وجود  سن  رود  ی  رو بر 
و پل  ایفل  برج  بار  این  الکساندر سوم قدم می زند.  باشکوه  و  یبا  ز ی پل  رو
یانا  آدر به  او  لحظه،  این  از  پیش  کمی  می زنند.  سوسو  پس زمینه  در  نف 
عصر  در  یا  او  دورۀ  در  نمی خواهد  که  است  گفته  خود   ۱۹۲۰ دهۀ  معشوقۀ 
نیست،  رضایت بخش  حال  زماِن  که  می کند  اذعان  گیل  بماند.  طالیی 
دیگر  حال  باشد.  رضایت بخش  نمی تواند  که  زندگی  خود  همانند  درست 
که  یژه این توهم  از توهمات است، به و به معنای رها شدن  نوشتن برای او 
عتقیه ای  دالل  را،  گابریل  گیل،  می بود.  شادتر  انسانی  گذشته  در  شاید 
که  ید  می گو او  به  گیل  می کند.  مالقات  بود،  شده  آشنا  او  با  پیش تر  که 
فیلم  شود.  مشغول  یسندگی  نو به  تا  کند  مکان  نقل  یس  پار به  می خواهد 
باران  در  راه رفتن  به  را  خود  مشترک  عالقۀ  دو  این  که  می شود  تمام  زمانی 

ی پل رهسپار می شوند. بر رو و  بیان می کنند 
که زماِن حال جایی آشفته است، و زندگی حقیقی به ندرت  صد البته 
حال  زمان  اما  می رود.  پیش  منظم  و  مرتب  فیلم ها  پایان بندی  همچون 
از غنای این  که ما در آن زندگی می کنیم و چنانچه بخواهیم  جایی است 
یم.  یستن در آن ندار یم چاره ای نیز جز ز زندگی ارزشمند بشری بهره مند شو
ایجاد  به  و  باشد،  حال  به  گذشته  از  پلی  دیگر  قابی  در  باختین  امیدوارم 

کند. کمک  آثار پژوهشی و خالقانۀ آتی  برای  نو  بینش های 

1. Midnight in Paris


