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متون كهن تاریخ هنر ایرانی هنوز چنان كه بایس��ته و شایس��ته است، مورد شناسایی، 
بررس��ی و تدقی��ق ق��رار نگرفته و این در حالی اس��ت ك��ه برخی ازاین مت��ون همچون 
دیباچه ها، رس��االت، تذكره ها، دیوانهای اش��عار و ... عالوه بر آنكه شرح مفّصلی در 
م��ورد وضعیت هنر هر دوره به دس��ت می ده��د، حاوی اطالعات ارزش��مندی دربارهؤ 
نقد هنر در ایران با قدمتی بیش از چند س��ده، می باش��د، اگرچه نقدهای مورد اش��اره 
ب��ا مباحثی كه ام��روزه با این عنوان در جامعه رایج اس��ت، متفاوت می باش��د. انگیزهؤ 
گردآوری مقاالت بخش نخس��ت این ش��مارهؤ پژوهشنامه تالش��ی است برای گشودن 
دریچه ای به چش��م انداز و پیش��ینهؤ نقد هنری در ایران و آگاهی از س��اختارهای ذهنی 
صاحب نظران و تاریخ هنر نویسانی كه در متون خود، گاه به تحلیل و نقد آثار هنری 
نیز اقدام نموده اند. لذا س��ه مقالهؤ نخس��تین این شماره در جس��تجوی یافتن سابقهؤ نقد 
در س��نت ایرانی - اس��المی اس��ت و هر یك از زاویه ومنظر خاص خود متون كهن این   

سرزمین را مورد مداقه و بررسی قرار داده اند. 
بخ��ش دوم مق��االت این ش��ماره نی��ز همچون ش��ماره های پیش��ین به معرف��ی یكی از 
رویكرده��ای رای��ج نقد هن��ر در دنیای معاص��ر و مهم ترین چهرهؤ ش��ناخته ش��دهؤ آن 
اختص��اص یافته اس��ت. در ای��ن بخش عالوه ب��ر مقاالتی ك��ه ح��اوی آراء و نظریات 
پژوهش��گران ایرانی است، مقاله ای تألیفی ازیكی از اس��تادان دانشگاه لستر انگلستان 
به چاپ رس��یده است كه امید مورد توجه و رضایت عالقه مندان عرصهؤ پژوهش و نقد 

هنر واقع گردد. 
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معنا و مفهوم نقد 
درآثار قدما

)اسالمی � ایرانی(

بلخاری حس��ن  دكت��ر 
علم��ی هیئ��ت   عض��و 
فره�ن�گس���ت�ان ه�ن���ر
bolkhari_h@yahoo.com
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در تاریخ فرهنگ اس��المی _ ایران��ی متون متعددی با عناوین 
»نق��د« یا »عیار« به ن��گارش درآمده اند ك��ه ازآن جمله اند: نقد 
الشعر، اثر ابن قتیبه؛ عیارالشعرا، اثر ابن طباطبا؛ نقد الشعر، 

اثر ابوالخراج قدامة بن جعفر و نقد الشعر، اثر ناشی.
در كن��ار ای��ن متون بای��د نقدهای عالمان��ه وهنری ابوحی��ان توحیدی در آث��اری همچون 
»االمتاع و المؤانسة« و »الهوامل و الشوامل« و نیز نقدهای دقیق »جاحظ« دربارهؤ نقد شعر 
و ادب را اف��زود. گرچ��ه بیش��تر این آث��ار در زمینهؤ نقد ادب و ش��عر آن دوره اس��ت، اما 
تحقیق و تأمل در آنها و مالحظهؤ نوع دیدگاهها و تعاریف، نشان دهندهؤ مفهوم نقد در قرون 
آغازین ش��كل گیری فرهنگ اسالمی_ ایرانی اس��ت. به ویژه كه نسبت وسیع و وثیق شعر 
با موسیقی و نیز جایگاه برجستهؤ موسیقی در فلسفه، خواه ناخواه دامنهؤ این مبحث را به 

حوزهؤ هنر نیز می كشاند.
این مقاله به بررس��ی آرای ابن قتیبه، قدامة ب��ن جعفر، جاحظ و ابوحیان توحیدی در معنا 

و مفهوم نقد می پردازد.

واژگان كلیدی:
نقد، نقد ادبی، قدامة بن جعفر، جاحظ، ابوحیان توحیدی و جرجانی.
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مح��ور اصل��ی ای��ن مقاله، ش��رح و 
تبیین مفهوم نقد در قرون نخس��تین 
ش��ك�ل گی�ری فره�نگ و ان��دی�ش���هؤ 
ای��ن  ایران��ی اس��ت. در   � اس��المی 
مقاله با قص��د التزام به اختصار، از 
بررسی گس��ترده و ذكر قرائن و شواهد كاربرد كلمهؤ نقد 
در قرون اول و دوم یا فرهنگ قرآنی و روایی، خودداری 
می ش��ود. گرچه كاربردهایی را در نهج البالغه )به عنوان 
یك��ی از متون مه��م قرون اولی��هؤ اس��المی( در این مورد 
می ت��وان یاف��ت، كه در ادام��هؤ مقاله بدانها اش��اره خواهد 
ش��د، لكن هدف اصلی، بررس��ی برخی مت��ون مرتبط با 
بحث نقد است كه به عنوان یك موضوع تخصصی توسط 
اندیشمندان و متفكران مسلمان مورد توجه و مداقه قرار 

مقدمه 

گرفت��ه و تألیفات و تصنیفات��ی را به خود اختصاص داده 
اس��ت. در این میان نیز، بررس��ی این معنا با محور قرار 
دادن مفهوم نقد در قرون س��وم و چهارم هجری است نه 

حتی قرون پس از آن.
عل��ت انتخاب ای��ن دو قرن نیز، اهمی��ت بنیادین این قرون 
در تاریخ تمدن اس��المی � ایرانی است. ازیک سو، به  بار 
نشس��تن تالش بسیار گس��تردهؤ امامان ش��یعه و به ویژه 
حضرت امام محمد باقر )ع( و امام جعفر صادق )ع(، موج 
وس��یعی از تحقیقات علمی را در ابعاد مختلف برانگیخته 
ب��ود و از دیگر س��و، نهض��ت ترجمه، اب��واب جدیدی از 
معارف را به  روی اندیش��هؤ اسالمی گش��وده بود. ورود 
اندیش��ه های یونانی، ایرانی، سریانی و هندی و همچنین  
ش��كل گیری نحله ه��ای مختلف فك��ری و فرهنگی در كنار 
مكاتب كالمی چون ش��یعی، اشعری و معتزلی بر تداوم، 
وسعت و تأثیر این موج افزوده بود. اندیشمندان مختلف 
جهان اسالم به تحقیقات و تتبعات وسیعی دست یازیدند 
و تألیف��ات و تصنیفاتش��ان پایه ه��ای اولی��هؤ ش��كل گیری 
فرهنگ و تمدن اسالمی � ایرانی را پی ریخت. این فرهنگ 
ب��ا وف��اداری به ریش��ه های اصیل خ��ود )قرآن و س��نت 
معصومین علیهم السالم( روحیهؤ وسیعی در علم جویی و 
رازگشایی در عرصهؤ حكمت و اندیشه داشت، روحیه ای 
 ك��ه الزام��اً در بط��ن و متن خ��ود دارای وجه مه��م نقد و 

نقادی بود.
تأكی��د مكّرر آیات قرآنی بر س��یر، نظر، تحقی��ق، تدبّر و 
تفكر، توجه وس��یع پیامبر اس��الم به اخ��ذ حكمت ولو از 
غی��ر مس��لمانان، و جمالتی همچون »كون��وا نقاد الكالم« 
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از امی��ر المؤمنی��ن علی)ع( و ادلهؤ تاریخی بس��یار- كه این 
مقال را مجال پرداختن به آنها نیس��ت- تاریخی سراس��ر 
فرهنگ��ی، اندیش��ه مح��ور و نقاد را رقم زد ك��ه در اخذ و 
اقتباس از دیگر فرهنگها، عنصر نقد و نقادی را بر اقتباس 
و اتخاِذ صرف مرجح ش��مرد و در داد و س��تدی عالمانه 
و نقادانه، به اخذ آنچ��ه منطبق با عقالنیت و اصالت بود، 
همت گماش��ت و آنچه، در مقابل آن بود، مردود ش��مرد. 

در این زمینه ذكر دو نمونه رهگشاست:
نمون��هؤ اول بخش��ی از نام��هؤ31 نهج البالغ��ه و خط��اب به 
امام حس��ن مجتبی)ع( اس��ت. حض��رت در ای��ن مكتوب 
می فرماین��د: »ای بنی انی و ان لم اكن عمرت عمر من كان 
قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فكرت فی اخبارهم و س��رت 
فی آثارهم حتی ع��دت كاحدهم بل كانی بما انتهی الی من 
امورهم قد عمرت مع اولهم الی آخرهم فعرفت صفو ذلک 
م��ن كدره و نفعه من ضرره فاس��تخلصت لک من كل امر 
نخیله و توخیت لک جمیله و صرفت عنک مجهوله؛ »پسرم 
درس��ت است كه من به اندازهؤ پیشینیان عمر نكرده ام، اما 
در كردار آنها نظر افكندم، و در اخبارشان اندیشیدم، و در 
آثارشان سیر كردم تا آنجا كه گویی یكی از آنان شده ام، 
بلكه با مطالعهؤ تاریخ آنان، گویا از اول تا پایان عمرش��ان 
با آنان بوده ام، پس قس��متهای روش��ن و شیرین زندگی 
آن��ان را از دوران تیرگی ش��ناختم، و زندگانی س��ودمند 
آنان را با دوران زیانبارش شناسایی كردم، سپس از هر 
چی��زی مهم و ارزش��مند آن را، و از هر حادثه ای، زیبا و 
ش��یرین آن را برای تو برگزیدم، و ناشناخته های آنان را 

دور كردم« )دشتی،1379،ص23(.

ای��ن متن ب��ه تنهایی ارزش و اهمیت نقد و بررس��ی را در 
ارتباط با دیگر فرهنگها یا متون نشان می دهد. نمونهؤ دیگر 
هنری است؛ یعنی نقد كس��انی چون فارابی و ابن سینا به 
تئوری موسیقایی فیثاغوریان. »فیثاغورثیان اولین كسانی 
بودن��د كه پی بردند می توان فواص��ل میان نتهای چنگ را 
ب��ا عدد بی��ان كرد. همچنی��ن فیثاغورث میان س��ازواری 
موسیقایی و ریاضیات رابطه ای اساسی یافت، ولی آنچه 
او كش��ف كرد، بس��یار دقیق و روشن بود. هرگاه تك تار 
كش��یده ای را به ارتع��اش درآوریم، یك ن��ت اصلی ایجاد 
می كند. نتهایی كه با این نت س��ازواری دارند، با تقس��یم 
تار به عدهؤ كامالً درس��تی از اجزای آن به دس��ت می آیند: 
درس��ت به دو جزء، درست به سه جزء، درست به چهار 
جزء... اگر نقطهؤ س��اكن ت��ار، یا گره، بر یكی از این نقاط 
مش��خص قرار نگیرد، صدا ناس��از اس��ت.... فیثاغورث 
دریافته بود كه نواهایی كه به گوش خوش��ایند هستند، با 
تقس��یمات طول تمام تار بر اعداد درس��ت مطابقت دارند. 
این كش��ف ب��رای فیثاغورثی��ان نیرویی عرفانی داش��ت. 
تطاب��ق می��ان طبیعت و ع��دد آن چنان قوی ب��ود كه اینان 
متقاعد ش��ده بودند كه نه تنها صداهای طبیعت، بلكه همهؤ 
ابعاد ممیز آن نیز، باید اعدادی س��اده و بیانگر سازواری 
باش��ند. مثالً فیثاغ��ورث و پیروانش بر ای��ن عقیده بودند 
ك��ه مدارهای اجرام فلك��ی را )كه به تصور یونانیان روی 
كره ه��ای بلورین ب��ه دور زمین گردش می كنن��د( با ربط 
دادن آنها به فاصله های موس��یقی می توان حس��اب كرد. 
احس��اس آنها چنی��ن بود كه هم��هؤ نظامه��ای موجود در 
طبیعت موس��یقایی اند؛ از دید آنها گردش چرخ، موسیقی 
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افالك بود.« )بلخاری،1383،ص7(.
این عقیدهؤ فیثاغوریان در»الرس��اله الخامسه من الرسائل 
اخ��وان الصفا و خالن الوفا« یا رس��الهؤ موس��یقی بازتاب 
گس��ترده ای داشت و تأثیرش بر حكمای مسلمان )و البته 
نه فالسفه( چنان وسیع و عمیق بود كه موالنا نیز در دفتر 

چهارم مثنوی معنوی ذیل قصهؤ ابراهیم ادهم سرود:  
پس حكیمان گفته اند این لحنها

از دوار چرخ بگرفتیم ما
بانگ گردشهای چرخ است اینكه خلق

می سرایندش به طنبور و به حلق 
)البلخی،1371،ص582(. 

پ��س از نهض��ت ترجم��ه و آش��نایی متفكران اس��المی با 
اندیش��ه های یونانی و در بستری از فرهنگ نقد و تحقیق، 
ای��ن تئوری مورد نقد اندیش��مندان جهان اس��الم از جمله 
فاراب��ی قرار گرف��ت و نف��ی گردی��د. كالم وی در مقدمهؤ 

»موسیقی الكبیر« چنین است:
»اما آنچه بس��یاری از پیروان فیثاغ��ورس و برخی از طبیعیون 
دربارهؤ اس��باب این چیزها گفته اند، بیش��تر آنها باطل اس��ت و 
س��خن حق در آن اندک اس��ت... و عقیدهؤ  پیروان فیثاغورس 
ك��ه می گوین��د اف��اک و كواك��ب با گ��ردش خ��ود نغمه هایی 
م��وزون حاص��ل می كنند، نادرس��ت اس��ت. درعل��م طبیعی 
ثابت ش��ده است كه س��خن ایشان محال اس��ت و حركت در 
آس��مانها و اف��اک و س��تارگان صوتی  ایج��اد نمی تواند كرد« 

)فارابی،1375،صص22-34(.
و ابن س��ینا نی��ز در مقدم��هؤ »جوام��ع علم الموس��یقی« در 
ش��فا با تأیید نقد فاراب��ی آورده اس��ت: »و ال ملتفتین الی 

محاكیات االش��كال الس��مائیه و االخالق النفسانیه بنسب 
االبعاد الموس��یقیه، ان ذلك من س��نه الذین ل��م تتمیز لهم 
العل��وم بعضها عن بعض و ال انفص��ل عندهم ما بالذات و 
م��ا بالعرض، قوم قدمت فلس��فتهم و ورث��ت غیر ملخصه 
فاقتدی بهم المقصرون ممن ادرك الفلسفة المهذبه و لحق 
التفصی��ل المحق��ق«؛ از جس��تجوی رابطه ای بین اش��كال 
س��ماوی و اخ��الق روح��ی و نفس��انی با ابعاد موس��یقی 
خ��ودداری می كنی��م. این روش كس��انی اس��ت ك��ه قادر 
ب��ه تمی��ز علوم از هم نب��وده و نزد آن��ان ذات و عرض از 
همدیگر تفكیك نگردیده اس��ت و خالص��ه كنندگان نیز از 
آنه��ا تقلید كرده ان��د ]ظاهراً منظور اخوان الصفا هس��تند[ 
ولی اش��خاصی ك��ه صاحب فلس��فه ای مهذب هس��تند با 
تحقیق، این اشتباهات را روشن نموده اند ]ظاهراً فارابی[ 

)ابن سینا،1405،ص3(.  
م��ا در اینج��ا از ذك��ر تفصی��ل مباحث��هؤ فاراب��ی و اخوان 
الصف��ا كه به عن��وان فیثاغوریان مس��لمان آراء فارابی را 
نق��د و او را در رس��الهؤ موس��یقی خود با جمل��هؤ »فان قال 
قائ��ل...« مورد خطاب قرار داده اند، خ��ودداری نموده و 
تنها اش��اره می كنیم ك��ه اخوان الصفا با ذك��ر ویژگیهای 
»فل��ك خام��س« و مس��تند دانس��تن بان��گ افالك ب��ه نوای 
فرش��تگان و نفوس متعالیهؤ فلك پنجم، موس��یقی چرخ را 
نه بانگ حركت كواكب، كه همان نفوس متعالیه دانسته اند 

)اخوان الصفا،1426،ص175(.
آنچ��ه ذكر ش��د، صرف��اً دو نمونه اس��ت و نمونه هایی از 
این دس��ت را در تاریخ فرهنگ اس��المی � ایرانی  بس��یار 
می توان یافت، لكن این مقاله در پی آن اس��ت كه با نگاهی  
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پدیدارشناس��انه بدانیم هنگامی كه در قرون دوم و سوم 
هج��ری از كلمهؤ نق��د در محاورات و نی��ز در متون علمی 
استفاده می شده، چه معنا و مفهومی از آن به ذهن متبادر 
می گردیده اس��ت. ای��ن معنا می تواند ما را در آش��نایی با 
مفهوم نقد در فرهنگ اسالمی � ایرانی و گسترهؤ وسیع آن 
و نیز نسبت آن با معنای نقد در عرصهؤ فرهنگ و اندیشهؤ 
امروز رهنمون گش��ته و خود دلیلی بر وجود یک س��ابقهؤ 
دیرین��ه و گس��ترده از فرهنگ نق��د در تاریخمان باش��د. 
پس هدف نهایی این مقال��ه، تبیین مفهوم و معنای نقد در 

مراحل آغازین شكل گیری این فرهنگ است.
ب��ه دلیل نبوِد تاری��خ هنر در فرهنگ 
و  س��و  ی��ک  از  ایران��ی   � اس��المی 
گس��تردگی منابع و مراج��ع ادبی و 
ش��عری از دیگر سو و نیز به استناد 
اش��تراك ادب و هنر در اس��تفاده از 
عنص��ری ذاتی و برجس��ته همچون 
خیال- كه اصول نقد ادبی را منطبق بر نقد هنری می سازد- 
و همچنین با توجه به س��ابقهؤ عظیم و دیرین س��نت عربی 
در ش��عر و كالمهای موزون و مس��جع، ما در این مقاله، 
مفهوم نقد را در آثار ادیبان برجستهؤ آن روزگار همچون 
ابی الفرج قدامة ب��ن جعفر، عبدالقاه��ر جرجانی، ابوحیان 
توحی��دی، جاحظ و نی��ز كتابهایی چون نقدالش��عر مورد 
بررس��ی و تحقیق ق��رار می دهیم، لیك��ن، از ارائه تعریفی 

هرچند مختصر دربارهؤ واژهؤ نقد، ناگزیریم:
لفظ Critic كه امروزه در معنای نقد به كار می رود، مأخوذ 
از Krinein یونان��ی به معنای قضاوت و داوری اس��ت، اما 

در زبان عربی و فارسی در دو ساحت به كار می رود:
اول به معنای تمیز یا تفكیك نیك از بد: به عنوان مثال: »َنَقَد 
الصیرف��ی، الدراهم والدنانی��ر و انتقدها ای میز صحیحها 
من زائفها و جیده��ا من ردیئها«؛ صراف درهم و دینارها 
را نق��د ك��رد، یعن��ی درهم و دین��ار تقلب��ی را از اصل باز 

شناخت و درست آنها را از معیوبشان تفكیك نمود.  
دوم ب��ه معنای مناقش��ه كردن: »النِقاش، یق��ال ناقد فالن 
فالن��ا فی االمر، اذا ناقش��ه فیه« اینكه گفته می ش��ود فردی 
ف��رد دیگر را در امری نقد كرد، یعنی در نظرش مناقش��ه 

نمود.
چنانكه می بینیم، نقد در س��احت اول به معنای اقتصادی 
آن است )همان كه در عرف امروز رایج و شایع می باشد( 
لك��ن در عین حال بیانگر مه��ارت و حذق صراف در تمیز 
و تشخیص نیك از بد یا سره از ناسره است و در ساحت 
دوم، به معنای مناقشه می باشد؛ یعنی امری را در نظر و 
برخ��ورد اول نپذیرفتن و در ماهیت یا صحت و س��قم آن 

چون و چرا آوردن.
نویس��ندهؤ كت��اب النقد االدب��ی با كن��ار هم ق��رار دادن این 
تعاری��ف، تعری��ف نهایی نق��د را چنین م��ی آورد: »والنقد 
هو الذی یستكش��ف اصالة االدب او ع��دم اصالته، و یمیز 
جی��ده من ردیئه« نقد كش��ف و شناس��ایی اصالت یا عدم 
اصال��ت یك متن ادبی و نیز تمیز ی��ك متن نیكو از غیر آن 

است.)قطب(.
نكت��هؤ قابل توجه اینك��ه، كلمهؤ نقد در اینج��ا، دقیقاً ترجمهؤ 
Krinein یونان��ی نیس��ت )برخ��الف كلم��ات مت��رداف هنر 

همچون فن و صنعت كه ترجمهؤ Techne یونانی یا محاكات 
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ك��ه ترجمهؤ Mimesis اس��ت(، بلكه اصالتاً ی��ک كلمهؤ عربی 
اس��ت. بنابراین رجوع به متون اصیل و اولیهؤ اسالمی در 

تبارشناسی مفهومی آن نقش اساسی دارد.
این كلمه در قرآن مورد اس��تفاده قرار نگرفته اس��ت، اما 
در نهج البالغ��ه كه آن را یك��ی از اصلی ترین و دقیق ترین 
منابع فصاحت و بالغت اس��المی می دانند، دو بار توسط 
امیر المؤمنین مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه كه دقیقاً هر دو 

ساحت فوق الذكر را در بردارد:
- »َفَجَع��ل َخوَفَه ِمن الِعباد َنقداً، وخوفه من خاَلقة ضماراً و 
َوعداً: پس ترس خود را از بندگان حاضر و آماده و خوف 
خ��ود از خداون��د را وعده ای انجام نش��دنی می ش��مارد« 

)دشتی،1379، ص298(. 
- »او َنَق��دَت الثمن من غیر حاللک فاذا انت قد َخِس��رَت دار 
الدنی��ا و داراالخرة: یا نخریده باش��ی )آن خانه را( از راه 
غی��ر ح��الل كه در آن ص��ورت دنیا و آخرت را از دس��ت 

داده ای«)همان،ص483(.
چن��ان كه می بینی��م، در گفت��ار اول، نقد ب��ه معنای امری 
حاضر و آماده و به عبارتی، ظاهر اس��ت، یعنی مفهومی 
كه الزاماً در محاورات عرفی و نیز در معامالت اقتصادی 
مقابل نس��یه قرار می گی��رد. بنابراین تعری��ف، نقد امری 
است كه در مابه ازاء ارزش یك جنس، معادل آن،  حاضر 
باشد و نسیه یعنی اینكه مابه ازاء ارزش كاال مفقود باشد 
)حاض��ر و ظاهر نباش��د( و در گفت��ار دوم، مفهوم نقد با 
تعری��ف و تصوری كه عرف در معامالت اقتصادی از آن 
دارد، كامالً منطبق اس��ت )به ویژه ب��ا كاربرد كلمهؤ ثمن(. 
موالن��ا نی��ز در مثنوی كه خ��ود مبنا و معی��ار دیگری در 

تاریخ و فرهنگ اس��المی اس��ت، نقد را در هر دو معنا به 
كار می برد:

»تو حیاتی می دهی بس پایدار
نقد زر بی كساد و بی شمار« )البلخی،1371،ص1061(.

و
»سوی دیوان قضا پویان شوند

نقد نیک و بد به كوره می روند« )همان، ص804(.
ام��ا به اصل س��خن یعن��ی معن��ا و مفهوم نق��د در ذهن و 
زبان مهم ترین منتقدان قرون س��وم و چهارم هجری باز 

گردیم.
قدامة )337-265(، مشهور به كاتب 
بغ��دادی و رئی��س كتابخانهؤ آل  بویه 
بوده اس��ت. ابن ندیم در الفهرس��ت 
از فصح��ای صاح��ب  وی را یك��ی 
بالغت و فیلس��وفی فاض��ل می داند: 
»اح��د البلغ��اء الفصح��ا والفالس��فة 
الفض��الء« )اب��ن ندی��م،1389،ص215( و س��ید قطب در 
كت��اب النقد االدب��ی، اصول��ه و مناهج��ه، قدام��ة را اولین 
كس��ی می داند كه كوش��ید نقد را بر بنیاد اصول فلسفی و 
منطقی ق��رار دهد. )قطب،ص123( و طه حس��ین در، من 
تاریخ االدب العربی او را اولین كسی كه می داند از فلسفه 
برای تدوین مبانی ش��عر و ادب استفاده نمود. او به ویژه 
تعریف قدامة از ش��عر را منتهای تفكر فلسفی می شناسد: 
»اِذا كاَنت ه��ِذه الِعبارة تدل علی ُمنَتهی الَتفكیر الَفلَس��فی« 

)حسین،1982،ص489(.
قدامة بن جعف��ر صاحب كتبی چون الخراج، صناعة الجدل 
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و به ویژه كتاب مش��هور و معروف نقد الشعر است.كتاب 
نقد الش��عر او كه رسماً كلمهؤ نقد را بر تارك خود دارد، از 
اهمیت ویژه ای در تاریخ ادبیات ایران و اسالم برخوردار 
است و بزرگانی چون عبدالقاهر جرجانی و ابن اثیر كامالً 
از او متأث��ر بوده ان��د. او در آغاز این كتاب، اقس��ام »علم 
ش��عر« راچنین ذك��ر می كند: عل��م ع��روض و وزن، علم 
قوافی��ه و مقاطعه، علم غریبه و لغته )صرف و نحو(، علم 
معانیه و علم جیده و ردیئه )ُحسن و قبح(، و سپس متذكر 
می ش��ود كه در مورد چهار قسم اول كتابها نوشته شده، 

اما در مورد حسن و قبح شعر، كمتر كتابی وجود دارد:
»ول��م اجد اح��داً وضع فی »نق��د« الش��عر و تخلیص جیده 
م��ن ردیئه كتاب��اً، و كان الكالم عندی فی هذا القس��م اولی 
بالش��عر من سائر اقس��ام المعدوده«: كس��ی را نیافتم كه 
در نق��د ش��عر و تمیز ش��عر نیكو از نازیبا كتابی نگاش��ته 
باش��د و در ن��زد م��ن پرداخت��ن ب��ه ای��ن مس��ئله اولی تر 
 از پرداخت��ن ب��ه س��ایر مباح��ث مربوط به ش��عر اس��ت. 

)قدامة  بن جعفر، 1948، ص9(.
او ج��ز مورد فوق در هیچ جای دیگِر كتاب، از كلمهؤ »نقد« 
اس��تفاده نمی كند زیرا آنچه در این كت��اب انجام می دهد، 
مص��داق عملی نقد اس��ت. بناب��ر این تحلی��ل روش او در 
ای��ن كت��اب، ما را به معنا و مفهوم نق��د در ذهن و زبان او 
رهنمون می س��ازد. گرچه نفس كارب��رد كلماتی همچون 
تخلی��ص و جید )نیكو( و ردیئه )نازیبا( همان مفهوم تمیز 
وكش��ف را به ذهن متبادر می س��ازد، اما مسئلهؤ مهم نقد 

عملی اوست.
قدامة ابتدا به تعریف ش��عر می پردازد. این تعریف كه بر 

اساس منطق ارسطویی ارائه می شود، چنین است:
 »ان��ه ق��ول موزون مقف��ی، یدل عل��ی معنی«؛ ش��عر قول 

موزوِن مقفایی است كه بر معنایی داللت می كند)همان(.
او پ��س از تحلی��ل این تعریف و تعیی��ن جنس و فصل آن، 
ش��عر را یک صناع��ت دانس��ته و غ��رض از آفرینش یک 

صناعت را، انجام آن در غایت نیكویی و كمال می داند.
ح��ال معیاره��ای این نیكویی و كمال در ش��عر چیس��ت؟ 
از دی��دگاه او، حضور اوصاف محم��وده و عدم اوصاف 
مذموم��ه. )منظور از اوص��اف، صرفاً اوص��اف معنوی 
و اخالقی نیس��ت، بلك��ه اوصاف س��اختاری و فرمی نیز 

می باشد(.
نكت��هؤ بع��دی قدامة بی��ان این معناس��ت كه: معان��ی مادهؤ 
موضوعهؤ ش��عر صورِت معانی اس��ت: »اذكانت المعانی 
للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فیها كالصورة«. 
ش��اهد مثال او در تبیین این نكته، موضوعیت چوب برای 
نج��ار و نق��ره برای نق��ره كار اس��ت. پس از ای��ن، قدامة 
اش��عاری را از شاعران مختلف ذكر و با بررسی صورت 
و معن��ی، برخ��ی ازآنه��ا را رد و برخی دیگر را تحس��ین 
می كند. بنابراین، براس��اس عنوانی ك��ه برای كتاب خود 

انتخاب نموده، او »نقد« كرده است.
درادامه، قدامة ضمن ذكر حدود ش��عر )لفظ، معنی، وزن 
وقافیه( به بیان معیارهایی می پردازد كه از دیدگاه او بنیان 
تمیز اشعار ممدوح )نیكو و زیبا( از اشعار مذموم )دارای 
عیب و نقص( اند. تفصیل این معیارها و نوع نقد اشعار بر 

اساس آنها را باید دركتاب نقد الشعر پی گرفت.  
معیارهای قدامة پس از ذك��ر اجناس ثمانیه، )لفظ، وزن، 
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قوافی، مدیح، هجا، تشبیه، وصف و نسیب( شرح هریک 
و نیز س��نجش اشعار بر اساس آنهاس��ت. به عنوان مثال 
در مورد وزن می گوید: وزن باید س��هل العروض باشد. 
در مورد قوافی معتقد اس��ت: حروف باید شیرین ودارای 

مخرج سلسله ای باشد و....
درنهای��ت پ��س از ذك��ر معیارهای��ی برای معان��ی، فصل 
پایانی كت��اب را به عیوب )همچون عی��وب معانی، مراثی 
و...( اختصاص می دهد. درحالی كه ذیل هر یک ازمعانی 
وعیوب،  نمونه هایی از اشعار را ذكر و عمالً به داوری و 

»نقد« آنها می نشیند.
)متوفی255(  جاح��ظ  محققان 
را ك��ه صاحب دو كت��اب مهم 
الحی��وان  و  التبیی��ن  و  البی��ان 
اس��ت، بزرگ تری��ن ناقد ادبی 
می دانن��د.  اس��المی  فرهن��گ 
العب��ر   مقدم��هؤ  ابن خل��دون در 
به نقل از اس��تادان خود م��ی آورد: در علم ادب چهار 
رك��ن وجود دارد ك��ه عبارت ان��د از: ادب الكتاب )ابن 
و  التبیین)جاح��ظ(  و  البی��ان  )مب��رد(  الكام��ل  قتیب��ه( 
النوادر)ابی عل��ی القال��ی(. وی س��پس ادام��ه می دهد: 
»غی��ر از ای��ن چه��ار كت��اب، بقی��ه تاب��ع و ف��روع آنها 
هس��تند؛ و ما س��وی هذه االربع فتبع لها و فروع عنها« 

)الجاح��ظ،1367،ص6(.
»ط��ه حس��ین«، متفك��ر ب��زرگ مص��ری در كت��اب من 
تاری��خ األدب العربی معتقد اس��ت تمام��ی مطالب البیان 
و التبیی��ن در ب��اب بالغت، می توان��د در چهار موضوع 
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زیر خالصه ش��ود:
1. درستی مخارج حروف؛

و  نامطب��وع  ح��روف  از  پرهی��ز  و  واژگان  درس��تی   .2
متنافر؛

3. ایجاز و اطناب و رعایت حال مخاطب در جمله؛
4. حاالت خطیب و هیئت و حقیقت او. 

)حسین،1982،ص482(.
مهم تری��ن كار جاح��ظ این بود كه نق��د را از اِعمال ذوق 
شخصی و فش��ارهای سیاس��ی حاكم بر جامعه بیرون 
آورد. نمون��ه ای از نق��د جاحظ در این عرص��ه ما را به 
ادراک مفهوم نقد در آن دوره یاری می رس��اند. وی در 
بخش��ی از كت��اب خود ش��عری را ك��ه در آن از رجم و 
شهاب صحبت می شود، ازشاعری جاهلی نقل نموده و 
آن را چنین نقد می كند: »اگر این شاعر جاهلی است، از 
كجا می داند شهابی كه در آسمان می بیند، قذف و رجم 
اس��ت، در صورتی كه این معنی از عقاید مسلمین است 
و ای��ن خود می رس��اند كه این ش��عر را بعد س��اخته اند 
و بدو نس��بت كرده ان��د« )الجاح��ظ،1366،ج1،ص37(. 
»ابوعمروالش��یبانی بدین دو بیت سخت فریفته بود، اما 
گمان من این اس��ت كه گویندهؤ این اش��عار اصالً ش��اعر 
نیس��ت و هرچن��د معنی نیک اس��ت، ام��ا كار لفظ دارد، 
ومعان��ی را همه می شناس��ند، بای��د در صحت و جودِت 
لف��ظ و وزن كوش��ید، چون ش��عر صناعت اس��ت و جز 
نوع��ی رنگ آمی��زی و صنعتگ��ری نیس��ت«)همان، ج3 ، 

ص132(.

جاحظ: ابی عثمان 
عمرو بن بحربن 

محبوب
)متوفی255هجری(
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ای��ن ادی��ب و منتقد ب��زرگ، صاحب 
كتب مهمی چون الش��عر و الش��عرا، 
طبق��ات الش��عر، عی��ون االخب��ار و 
ادب الكاتب اس��ت. وی را عالی ترین 
نمونهؤ یك دانش��مند در شرق و غرب 
می شناسند كه بر تمامی علوم زمان 
خویش احاطه داش��ت )ابن قتیبه،1363،ص17(. ابن قتیبه 
یكی دیگر از بزرگان عرصهؤ علم و ادب به ویژه در عرصهؤ 

نقد شعر است.نمونه ای از نقد او چنین است:
»شاعر متأخر را نشایدكه اندر این اقسام شعر از طریق متقدمان 
كرانه گیرد؛ یعنی برابر منزلی آبادان بایس��تد یا بر بنایی استوار 
بگری��د ]بدین بهانه[ كه متقدمان براب��ر خانه های ویران و آثار 
پریشان می ایستاده اند. یا این كه سوار بر حمار یا قاطری سفر 
كند و آن دو را وصف نماید، زیرا متقدمان بر ناقه و اشتر سفر 
می كرده ان��د. یا اینك��ه بر آبهای روان و گوارا ف��رود آید، زیرا 
متقدمان بر آبهای آلوده و راكد فرود می آمدند. یا از بستانهای 
نرگس و مورد و گل سرخ گذشته به سوی ممدوح شتابد، زیرا 
متقدمان از رس��تنگاههای افس��نتین و عرعر و آذریون دش��تی 

می گذشتند«)همان،ص103(. 
همچنین ابن قتیبه با ذكر شعری از شاعری به نام مرقش، 
بر اصمعی )صاحب االصمعی��ات( ایراد می گیرد كه: »من 
از اصمعی در عجبم كه آن را در گلچین خویش جای داده 
اس��ت. این ش��عر را نه وزنی صحیح اس��ت و نه قافیه ای 
زیبا، ن��ه لفظی برگزیده و نه معنای��ی دلپذیر. در همهؤ آن 

بیتی پسندیده ندانم جز این بیت:
النش��ر مس��ك و الوجوه دنا            نیر و اطراف االكف عنم

)نفس��ش ب��وی مش��ك اس��ت، رخس��ارش دین��ار و س��ر 
انگشتانش میوه«)همان،ص99(. 

جرجانی كه مؤلف یكی از مهم ترین 
آث��ار ادب��ی ق��رن پنج��م اس��ت واز 
دانش��مندان عصر خود  بزرگ ترین 
به شمار می رود، در مواردی كامالً 
تح��ت تأثی��ر قدام��ة و جاح��ظ قرار 
دارد. س��ید قطب كتاب مشهور النقد 
االدب��ی خ��ود را  با چنین القابی به او تقدیم نموده اس��ت: 
»ال��ی روح االم��ام عبدالقاه��ر، اول ناقد عربی، اق��ام النقد 

األدبی علی اسس علمیه نظریه...« )قطب،ص3(.
اینك نمونه ای از نقد او در اسرار البالغه: 

»وما مثله فی الناس اال مملكا            ابوامه حی ابوه یقاربه
فانظ��ر اتتصور ان یكون ذالك للفظه م��ن حیث انك انكرت 
ش��یئا م��ن حروف��ه او صادفت وحش��یا غریباً او س��وقیاً 
ضعیف��ا؟ ام لی��س اال النه ل��م یرتب االلفاظ ف��ی الذكر علی 
موجب ترتیب المعانی فی الفكر؟ فكد و كدر و منع الس��امع 
ان یفهم الغرض اال بان یقدم و یوخر. ثم اسرف فی ابطال 
النظام و ابعاد المرام و صار كمن رمی باالجزاء تتالف منها 
صوره و لكن بعد ان یراجع فیها بابا من الهندس��ه لفرط ما 
عادی بین اش��كالها و ش��ده ما خالف بین اوضاعها. و اذا 
وجدت ذالك امرا بینا الیعارضك فیه ش��ك، و ال یملكك معه 
امتراء فانظر الی االش��عار التی اثنوا علیها من جهه االلفاظ 
و وصفوها بالسالس��ه و نسبوها الی الدمائه و قالوا كانها 
الماء جریانا و الهوا لطفا و الریاض حس��نا و كانها الرحیق 
مزاجها التس��نیم و كانه��ا الدیباج الخس��روانی فی مرامی 
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 ابن قتیبه 
دینوری 

)متوفی270 
هجری(

عبدالقاهر 
 جرجانی 
)متوفی 

471هجری(
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االبصار و وشی الیمن منشورا علی اذرع التجار كقوله:
ولما قضینا من كا منی كل حاجه

ومسح باالركان من هو ماسح
وشدت علی دهم المهاری رحالنا

و لم ینظر الغادی الذی هو رائح
اخذنا باطراف االحادیث بیننا

و سالت باعناق المطی اال باطح
ثم راجع فكرتك و اش��حذ بصیرتك و احس��ن التامل و دع 
عن��ك التجوز فی ال��رای ثم انظر هل تجد الستحس��انهم و 
حمدهم و ثنائهم و مدحهم منصرفا اال الی استعاره وقعت 
موقعه��ا و اصاب��ت غرضها اوحس��ن ترتی��ب تكامل معه 
البیان حت��ی وصل المعنی الی القلب م��ع وصول اللفظ الی 

السمع«)الجرجانی،ص27(. 
»در میان مردم كس��ی نیس��ت كه او )ابراهیم بن هشام( را 
مان��د، مگر مرد صاح��ب ملكی كه پدر و م��ادرش مردی 
باش��د كه پدرش بدو ش��بیه و نزدیك باشد )یعنی مثل آن 

ابراهیم كسی جز پسر خواهر او یعنی هشام نیست(. 
توج��ه كنید كه آیا تنفر انس��ان از این بی��ت متوجه الفاظی 
اس��ت ك��ه درآن ب��ه كار رفته یا حروف��ی ك��ه آن الفاظ را 
س��اخته )وآی��ا درآن بیت ب��ا لفظ��ی ناس��ازگار روبه رو 
گش��ته ای( یا اینك��ه برعكس مالل��ت وتنفر انس��ان از این 
بیت متوج��ه عدم ترتب و نظم معانی مرتبی اس��ت كه در 
ذهن تنظیم ش��ده وهمین معانی در بیت به طور آش��فته و 
نامرت��ب آمده اس��ت؟ این تكلف پیدا نش��ده جز در س��ایهؤ 
اینك��ه الف��اظ در آن طبق معان��ی ذهنی ما نیامده اس��ت و 
ش��نونده نمی تواند غرض آن را دریاب��د، مگر اینكه تقدیم 

وتأخیری در الفاظ به كار بندد، مانند كس��ی كه اجزای یک 
چی��ز را به هر طرف انداخته باش��د، آن گاه طبق هندس��ه 
آنه��ا را با اش��كال منظمی نظم و س��امان بدهد. اكنون كه 
این مس��ئله بی آنكه دیگر شكی در آن بر تو عارض شود، 
روش��ن ش��د، به اش��عاری بنگر كه از جهت الفاظ به آنها 
میل ورغبت نش��ان می دهند و آنها را به صفات سالس��ت 
وس��هولت توصیف می نماین��د و در حق آنه��ا می گویند: 
ابیاتی همچ��ون آب روان اند و لطافت هوا و طراوت باغها 
وگلزارها دارند یا همچون نس��یمی هستند یا باده ای كه به 
كردار چشمه های بهشت جاری و روان اند و دیده ها را به 
سوی خود می كشند و همچون دیبای خسروانی و حریر 
یمانی كه بر بازوی فروش��ندگان و بازرگانان پهن ش��ده 
و خودنمای��ی و جلوه گری می كنن��د. نمونه ای از این گونه 

ابیات را اینک مالحظه كنید:
»آن گاه ك��ه از من��ا عمل حج بجا آوردیم و مس��ح كنندگان 

اركان كعبه را مسح كردند 
وبارهای ما بر پش��ت اش��تران س��یاه بسته ش��د و كسی 
كه بارش را بس��ته بود، منتظر كس��ی كه به گاه عصر بار 

می بست، نگردید؛ 
ما به س��خنان دلكش و نیكو ش��روع كردیم و رودخانه ها 

سیل آسا بر گردن اشتران راهوار ما جاری گردیدند. 
اكن��ون بصیرت و اندیش��هؤ خود را در ای��ن ابیات بگمارید 
و ب��ا تأمل��ی نیك��و ك��ه از ّحس��ن رأی تج��اوز نكن��د، ب��ه 
داوری بنش��ینید و ببینی��د آی��ا برای خوش��حالی و مدح و 
ستایش��ی كه م��ردم نثار این ابیات می كنن��د، عاملی مؤثر 
ج��ز اس��تعاره ای كه در آن ذكر ش��ده و كام��الً به غرض 
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اصاب��ت كرده و ترتیب و نظمی كه بیان، با آن كمال یافته 
اس��ت، می توانید چیزی بیابید؟ این بیانی اس��ت كه معنی 
را به قلب می رس��اند، به همراه لفظ كه به گوش می رسد« 

)جرجانی،1361،ص13(.
علی ب��ن محمد ب��ن عب��اس توحی��دی 
ملقب به ابو حیان توحیدی )312-400 
هجری( با آثاری همچون المقابسات، 
البصائر والذخائر، الهوامل و الشوامل 
و االمتاع والمؤانسة، از دیگر نامداران 
عرصهؤ شعر و ادب است. مهم تر آنكه آرای زیبایی شناسی 
هن��ری او، كه بخش��ی از آنه��ا را دكتر عفیف بهنس��ی در 
كتاب ِعلم اُلجَمال ِعند ابی حیان توحیدی و مس��ائل فی الفن 
جمع آوری نموده، وی را به یكی از برجس��ته ترین فالسفهؤ 
هنر اسالمی و منتقدان ادبی تبدیل نموده است. نمونه ای از 

نقد ابوحیان در پی می آید:
»گفتار او ]ش��اعری به نام س��المی[ ش��یرین است و سخن 
اوچنان آراسته، كه گویی لبخندی بر لب ابر است. مضمون 
آن لطیف و ش��كل آن زیبا و ظریف اس��ت، گفت��ار او بر دل 
می نشیند و روح را به بازی می گیرد و آن را سبک می گرداند 
و ُخنكا می بخشد. اما كالم حاتمی الفاظ درشت و مضامین 
پیچی��ده دارد، گویی عربی بدوی اس��ت كه شهرنش��ینی را 
نیاموخته و بر راه دیگران نرفته است. محفوظات او بسیار و 
گفتار او چه در نظم و چه در نثر از روانی و سالست بی بهره 
است، آنچه را می خواهد بپوشاند، آشكار می كند و آنچه را 
می خواهد پاک و صاف س��ازد، تی��ره و مكدر می گرداند... 
ابن جلب��ات ش��عرش دیوانه وار اس��ت، الفاظ متف��اوت دارد 
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ابوحیان
 توحیدی  

و از صنعت بدیع دور اس��ت. ترفندهای ادبی بس��یار به كار 
می گی��رد و زینته��ای گونه گون به خود می آوی��زد، ذهن او 
كوت��اه و نارساس��ت و كالم او پر از زواید اس��ت. دورویی 
او كارش را رواج و رونق بخش��یده و شهرت او را فریفته و 

مغرور ساخته است« )الصدیق،1383،ص240(.
می توان نمونه های بسیار دیگری از 
قرون اولیهؤ اس��المی در این ارتباط 
ذكر نم��ود. گرچه همین مق��دار، به 
كفایت از عصری پویا با اندیشمندانی 
خبیر، عالم و منتقد خبر می دهد. ادبا 
و علمای��ی ك��ه در عرصهؤ نقد ادبی، آث��ار بی نظیری را به 
تمدن اسالمی هدیه نموده و با وضع و تدوین معیارهایی 
برای نقد، همراه با تأمالت وس��یع و موشكافیهای عمیق، 
سنت حسنهؤ نقادی در ادب و هنر اسالمی � ایرانی را بنیاد 
نهاده اند. بی تردید ش��كوفایی شگفت انگیز نظم و نثر ادبی 
ای��ران از قرن پنجم به بعد مرهون حضور بلند این س��نت 

كریم در متن اندیشه، ادب و هنر اسالمی است. 
تأمل در این آثار  نشان می دهد »نقد« در آن روزگار به معنای 
س��نجش و داوری اش��عار )و آث��ار( بر اس��اس معیارهایی 
زیبایی ش��ناختی بوده اس��ت. این نقد و فرهنگ نقادی البته 
در خدمت ش��عر و ادب بود و نه فن و هنر، لكن همچنان كه 
در ابتدا متذكر شدیم، مفهوم نقد ادبی به دلیل حضور ذاتی 

خیال در ادب می تواند حاوی مفهوم نقد هنر نیز باشد.
مدعای این مقاله تنها اثبات حضور نقد و نیز مفهوم شناسی 
آن در قرون آغازین ش��كل گیری تمدن اس��المی بود كه 

ضمن تعریف، نمونه هایی از آن ذكر گردید. 

نتیجه
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این نوشتار، نگاهی به ماهیت و حقیقت نقد هنر نزد پیشینیان 
به ویژه نویس��ندگان س��دهؤ دهم اس��ت. از آنجا كه گذش��تگان 
م��ا ب��ه دو روش مس��تقیم )در رس��االت اختصاص��ی نقد( و 
غی��ر مس��تقیم )در كتابهای تاری��خ هنر،  تذكره ه��ا، دیباچه ها 
و كتابهای تخصصی هنری مانند رس��اله های فنی خوشنویس��ی و نقاش��ی( به مسئلهؤ نقد 
پرداخته و آثار ارزش��مندی پدید آورده اند، نگارنده در این مجال كوشیده است، راهی به 
جهان نقد گذش��تگان و شناسایی روشها و نگرش��ها بگشاید و به توضیح، تفسیر، تجزیه 
و تحلیل نمونه ها بپردازد. در این رهگذر كتابهایی چون گلستان هنر، دیباچهؤ شمس الدین 

محمد وصفی و دیباچهؤ میر سید احمد مورد بررسی قرار گرفته است. 

واژگان كلیدی:
نقد بومی، روش نقد، تأویل، دیباچه، هرمنوتیك، زندآگاهانه.
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تاریخی یعنی س��دهؤ دهم می پردازیم. این جس��تار چون 
درآمد و س��رآغازی برای شناسایی ش��یوه های نقادی 
پیش��ینیان، یا مطابق آنچه گذشتگان بدان می پرداختند، 
نوعی به گزینی، تش��خیص درست از نادرست، سره از 
ناس��ره و توصیف و تفس��یر هنر و تبیین روان شناختی 
بوده اس��ت. در رس��اله های مورد اس��تفادهؤ این تحقیق 
ك��ه نامش��ان نیز در پی خواه��د آمد، نویس��ندگان بیش 
از هرچی��ز با نوعی روش س��نتی تاریخ نگاری و تذكره 
نویس��ی به صورتی بس��یار مجمل و فشرده، ولی گویا، 
بدانس��ان كه برای دانش��نامه ها به كار می رود، به طرح 
مباح��ث و بازنمایی آثار هنرمن��دان عصر خود و گاهی 
نی��ز هنرمن��دان گذش��ته پرداخته ان��د. این هم ب��ه عقیدهؤ 
نگارن��ده واج��د روش خاصی اس��ت كه امیدوار اس��ت 
بتوان��د بعضی مختص��ات و دقایق آن را در این فرصت 

كوتاه بنماید. 
از سوی دیگر، در یک مطالعهؤ تطبیقی در تمایز این نمونه ها 
با نقدهای امروزی كه به علت ظهور و  پیدایی  نگرش��ها، 
رویكردها، چش��م اندازها و دیدگاههای گوناگونی كه هر 
ی��ک به نحو و طریقی از نظریه های هنری و فلس��فی دورهؤ 
جدید متأثرند، می توان آثار پیش��ینیان را كارهای مشابه 
و نزدیك به هم دانس��ت. در این گونه نگاش��ته ها، بیش��تر 
نگارندگان و نویس��ندگان با شیوه های مشابه به توضیح 
یا ش��رح آث��ار پرداخته اند. از س��وی دیگر  ای��ن  نمونه ها 
ب��ا برخی از نگرش��های هنرشناس��ی دورهؤ جدی��د، مانند 
هرمنوتی��ک، بیش از دیگر نمونه ها مش��ابهت دارند كه در 

برخی نمونه ها بدان پرداخته خواهد شد.

در نوشتار كنونی پس از اشاره ای 
رویكرده��ای  از  یك��ی  ب��ه  گ��ذرا 
مرب��وط ب��ه ارزی�اب���ی آث����ار، یا 
شناس��ایی مصداقه��ای هن��ری، به 
زند آگاهانه  پدیدارشناسانهؤ  تفسیر 
)هرمنوتی��ك( می پردازیم و ب��ا ارائ��هؤ نمونه هایی از نقد 
گذش��تگان، ب��ه بیان مختصات و ماهی��ت نقد آنان روی 
می آوریم و می كوش��یم به نس��بت بین آثار پیشینیان و 
تأوی��ل نمونه های هنری راه ببریم. در طی این طریق از 
بعضی نگرش��های دورهؤ جدی��د مانند هرمنوتیک و طرح 
برخ��ی مباحث مربوط به شناس��ایی كاره��ای هنری از 
همین منظر بهره جس��ته ایم. پ��س از آن، به نمونه هایی 
از آث��ار گذش��تگان، و آن ه��م در ی��ک دورهؤ مش��خص 

22
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ب��ه تّصور نگارنده، نق��د آن گونه كه 
در نظر گذشتگان بوده، از بسیاری 
جهات با نقد امروزی تفاوت داش��ته 
اس��ت و برخالف بعضی نگرشهای 
نق��ادی ام��روز، مناقش��ه برانگی��ز، 
مت�ن�اق�ض ن�ما2،  م�ج�ادل�ه آم�ی���ز1، 

ساختارشكنانه و گاهی نیز نیست انگارانه3 نبوده است. 
چنان ك��ه در آغاز اش��اره ش��د، نق��د در نظر گذش��تگان، 
امری بسیار طبیعی، روش��ن و بدون پیچیدگیهای زبانی 
و تناقض��ات كنون��ی، ام��ا بركن��ار از نكته پ��ردازی و گاه 
لغزمانند بوده است. در این مجال، بیش از همه به مسئلهؤ 
تأوی��ل و مختص��ات آن می پردازی��م. پ��س از آن ب��ه نقد 
نزد گذش��تگان اش��اره می نماییم، و این نوشتار را چون 
درآمدی برای بررسی و شناسایی نگاشته های یک دورهؤ 
مش��خص تاریخی تلق��ی می كنیم. با وجود ای��ن، در آثار 
گذش��تگان بیش از همه به هنرهای خوشنویسی، نقاشی، 
تذهیب و دیگر هنرهای س��نتی پرداخته شده است. از این 
رو، رس��االتی چون گلس��تان هنر، دیباچهؤ دوست محمد 
)مرق��ع بهرام میرزا(، دیباچهؤ میرس��ید احم��د )مرقع میر 
غیب بیک(، دیباچهؤ شمس الدین محمد وصفی )مرقع شاه 
اس��ماعیل(، دیباچ��هؤ غیاث الدین خواند میر )مرقع اس��تاد 
كم��ال الدین می��رزا(، و قانون الص��ور در طریق این گونه 

شناس��ایی و بررس��ی، مناب��ع مهمی 
به ش��مار می روند. از ای��ن رو گاه به 
اقتضا، بخش��هایی از آنه��ا به عنوان 

نمونه ارائه شده است.

این بررس��ی نش��ان می دهد كه در این گونه آث��ار دیدگاه 
نویس��ندگان و ناقدان گذش��ته بیش از همه با نگرش��های 
جدید تأویلی، توصیفی و تطبیقی نزدیك اس��ت، اما به هر 
روی و در نهایت، چون نیك بنگریم، با دیدگاهها، نگرشها 

و رویكردهای امروزی ما متفاوت اند. 
از س��وی دیگ��ر، در تحلیلهای امروزی جامع��هؤ كنونی ما 
گاهی از س��وی برخی از منتقدین دوران كنونی كوششی 
بیه��وده و ناهمگون صورت می گیرد تا ش��ناخت موازین 
نق��د امروزی كه دارای ابعاد و روش��های پیچیده و گاهی 
پر ف��راز و نش��یب اس��ت، مبنایی ب��رای شناس��ایی آثار 
گذش��تگان در نظر گرفته شود.  گاهی هم عنوان می شود 
كه ما اساس��اً فاقد نق��د بوده ایم، یا نقد در معنای امروزی 
آن را نداش��ته ایم. بدیه��ی اس��ت كه نقد ام��روز نمی تواند 
معی��ار دوران گذش��ته باش��د. به نظ��ر می رس��د این گونه 
داوریها نیز با نوعی س��اده اندیشی و ساده انگاری همراه 
گردیده اس��ت. پرس��ش این اس��ت كه چگونه ممكن است 
فق��ط نقد امروز مناط و مالک شناس��ایی آثار گذش��تگان 
باش��د؟ بی تردی��د، ای��ن كار، ب��ا بهره گیری از روش��های 
امروزی برای شناس��ایی آثار گذش��تگان و كشف دقایق 
آن متفاوت است. چنان كه ممكن است برخی از روشها و 
نگرشها در این راه منشأ اثر هم باشد. بنابراین، نمی توان 
و نباید به رغِم برخی دیدگاههای ناهمگون و ناكارآمد، با 
این گونه موازین به ارزش گذاری آثار 
گذش��تگان و فرادهش��های پیشینیان 

پرداخت. 
با وج��ود ای��ن، آگاه��ی از دیدگاهها 

 ماهیت و 
 روش نقِد 

پیشینیان

1. polemical 
2. paradoxical

3. nihilistic
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و روش��های نق��د دوران معاصر، و ش��ناخت وضعیتها، 
تجربی��ات و دانش امروزی می توان��د در امر نقد و نقادی 
و رویكرده��ای گوناگ��ون آن، افقه��ای جدی��دی را برای 
شناس��ایی آثار و نگاش��ته های پیش��ینیان بگش��اید و در 
این طریق راهگش��ا باشد. به عنوان مثال، رویكرد تطبیقی 
هن��ر شناس��ی و رویك��رد تأویل��ی و تفس��یر زندآگاهانه 
)هرمنوتی��ک(، می توان��د برخ��ی از دقای��ق و افقهای آثار 
گذشتگان را باز نماید و به دسته بندی و سبک شناسی آنها 
با در نظر گرفتن اوضاع تاریخی مدد رس��اند. هرمنوتیک 
هم از نظر نگارندهؤ این نوش��تار، از چند منظر می تواند در 
این راه مؤثر و یاری رسان باشد. چنان كه به نظر می رسد 
هرمنوتیک دازاین4 كه خود به مثابهؤ نوعی وجود شناسی 
فهم5 تلقی می ش��ود و همچنین هرمنوتیک فلس��فی كه در 
حقیقت در برابر و مقابل نظریه های سنتی مبتنی بر نوعی 
روش شناس��ی ق��رار می گیرد و قائل به نوع��ی رویارویی 
هستی شناسانه بین دو افق انتظار است، می تواند افقی را 
برای تفسیر پدیدارشناسانهؤ زندآگاهانه بگشاید. همچنین 
توجه بدین نكته كه فهم و دریافت امری نیست كه از طریق 
استمداد از عقل بتوان آن را در متن تاریخی جستجو كرد، 
بلكه فه��م به مدد یک فرایند ژرف تر و با تأثیر بیش��تر در 
فاصل��هؤ دو مرحل��هؤ تاریخی، یا در حد فاص��ل معانی بین 

حاص��ل  تف�س��یر  و  مت��ن 
چ��ون  خ��ود  و  می ش��ود 
نوعی آگاهی موثر تاریخی6 
می تواند منش��أ اثر باش��د و 
باالتر از همه، اینكه دریافت 

و فهم، هماره رویدادی زبانی، تاریخی و دیالكتیكی است 
ك��ه در مرحلهؤ گفتگو و در جریان تجربه و رویداد زندگی 
هنرمن��دان گذش��ته و تجرب��هؤ زیس��تهؤ آنان ام��كان تحقق 

می یابد.  
بدین قرار، بحث مربوط به امری چون س��نت و به معنای 
دقیق ت��ر لف��ظ فرادهش گذش��تگان  هنر، در س��احت هنر 
جریانی فّعال و س��یّال اس��ت ك��ه ما در آن حض��ور پیدا 
می كنیم. این اس��ت كه  فرادهش گذش��ته نه تنها فراگردی 
متفاوت و در برابر ما نیس��ت، بلك��ه در ما جریان دارد و 
ما از آن بهره می گیریم. چنان كه به تعبیر پالمر»اثر هنری 
امری ایس��تا در نظر گرفته نمی شود. اثر هنری پویاست، 
از ای��ن رو، بس��ط اثر هن��ری موقف زیباشناس��انهؤ فاعل 
م��دار را تعالی داده و س��اختاری در نظر گرفته می ش��ود 
كه نابس��ندگی ش��اكلهؤ فاعل- موضوع را با استناد به فهم 
نش��ان بدهد« )پالمر،1377،ص��ص193-192(. از این رو 
توجه به امر سنت در طرح مسئلهؤ هرمنوتیک بدان سان كه 
در كتابهایی چون تاریخ فلس��فه7 اثر ارنس��ت فون آست8 
از آن به عن��وان هرمنوتیک: فلس��فه ای با جهت س��نتی9 یا 
فلس��فه ای كه سنت بدان جهت داده است، یاد می شود،كه 
بی مناس��بت با نقدهای س��نتی نیس��ت. یا به تعبیر گادامر 
ك��ه می گوید: »دریافت و تأویل اثر صرفاً مبتنی بر آگاهی 
علمی یا مس��تلزم آن نیست، 
بلك��ه این امر به ط��ور كلی و 
آش��كارا ب��ه س��احت تجربهؤ 
انسان از جهان بستگی دارد 
و درست همانند سایر امور 

4. Dasein
5. verestehen

6. wirkungs geschicht lichkeit
7. Geschichte der Philosophie

8. Ermst Von Asten
9. hermeneutik: traditionsorientiente philosophic
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در قلمرو تجربه نیست كه با بررسیهای علمی موضوعیت 
پیدا كند، و در آغاز چنان اس��ت كه اساساً با گردآوری و 
انباش��ت دانش��های گوناگون مربوط به آن نسبت ندارد. 
بدان س��ان كه اندیش��ه های روش��مند علم بدان دل خوش 
ك��رده، بلكه با دانش و حقیقت مرتبط اس��ت. بدین س��ان 
برای دریافت س��نت نه فقط متون باید فهمیده شوند، بلكه 
برای نیوش��ایی حقیقت نیازمند بینش و بصیرت هستیم« 

.)Gadamer, 1990, p.127(
از ای��ن روی، بررس��ی آثار گذش��تگان می توان��د با طرح 
پرسش��های گوناگونی آغاز ش��ود. این گونه پرسشها در 
حقیقت، س��رآغاز نوعی حقیقت پژوهی در طریق بررسی 
و شناسایی آثار پیشینیان است. اینك پرسش تمهیدی این 
اس��ت كه آیا بر اثر تجربه و در جریان تجربه در س��احت 
تأویل اثر و بس��ط دید و افق، می توان با خود اثر آن گونه 
كه هس��ت، رویارو ش��د؟ ت��ا چه ح��د می توان ب��ه جهان 
پدید آورندگان اثر و نیز سپهر تفكر هنرمندان نزدیک شد؟ 
در نقدهای پیش��ینیان تا چه حد به این تجربهؤ هنری توجه 
ش��ده اس��ت؟ در آثاری كه از گذش��تگان به ی��ادگار مانده 
است، عالوه بر آنكه به نمونه های هنری یا بیش از همه به 
خود هنر آفرینان توجه ش��ده، به نحوی مجمل نیز نس��بت 
به فرا دهشهای هنرهای آن زمان اشاره شده است. اینک 
برای س��رآغاز، نگاهی به گلستان هنر می افكنیم: »موالنا 
ش��یخ محم��د از دارالمؤمنین سبزوارس��ت، پس��ر موالنا 
ش��یخ كمال ثلث نویس می باشد كه تعریف او مذكور شد. 
وی نقاش بی بدل بود، ش��اگرد استاد دوست دیوانه بود 
و خط نسخ تعلیق را خوب می نوشت و قلم بر قلم ختائیان 

در نقاش��ی داش��ت. هر چند كه در ص��ورت خطا می كرد 
و در مثنّی برداش��تن خط اس��تادان را نقل میكرد و به قلم  
مو اص��الح می نمود و به نوعی كه فهم نمی ش��د، مصور، 
محرر و مذهب خوب بود« )منشی قمی،1383،ص142(. 
از ای��ن رو، ب��ا اندك��ی درن��گ در عب��ارات ف��وق از كتاب 
ارزش��مند گلس��تان هنر و توجه به حاق و ذات جمله های 
نویس��ندهؤ این كت��اب در می یابیم ك��ه او در اینجا در مقام 
یک هنرشناس آگاه به اظهار نظر صریح و قاطع در مورد 
زندگ��ی، آث��ار و روش كار موالنا ش��یخ محم��د پرداخته 
اس��ت. كمی از پ��درش می گوید و بیان م��ی دارد كه پیش 
از ای��ن به وی پرداخته ش��د. از همین جا گریزی می زند و 
خوانن��ده را ب��ه آنچه از پیش گفته اس��ت، ارجاع می دهد. 
بدی��ن طری��ق، نوع��ی مقایس��هؤ تطبیق��ی بس��یار كوتاه و 
لغزگونه بین پدر و پسر انجام می دهد. اما هیچ اظهار نظر 
صریحی نمی كند و فقط می گوید: »تعریف او مذكور شد« 
و خوانن��ده را بدان می خواند، ولی س��پس به خود موالنا 
ش��یخ محمد ب��از می گردد و ب��ر این نكته تأكی��د می كند 
كه وی نقاش��ی عدیم النظیر بوده و از اس��تادش )دوست 
دیوانه( نام می برد، و بدین طریق ما را متوجه این نس��بت 
می كند. س��پس ب��ا صراحت و قطعی��ت از خط خوش وی 
می گوی��د، و نس��خ تعلی��ق را آن گون��ه كه مرس��وم بوده 
است، جداگانه رقم می زند و باز از نقاشی اش می گوید و 
آن را با قلم اس��تادان ختایی مقایسه می كند و بدین طریق 
نوعی بررس��ی و نقد تطبیق��ی را مورد توجه قرار می دهد 
كه بس��یار اجمالی و گویاس��ت. وی سپس می گوید: »هر 
چن��د كه در صورت خطا می ك��رد«. در اینجا نیز خطا باز 
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در دو معنا، هم به معنای نادرس��ت و هم در بیان خطایی 
به كار رفته اس��ت. اینجاس��ت كه به نحوی ناقدانه كار وی 
را مورد تش��كیک قرار می دهد. گویا ب��ه احتمال، نظرش 
این اس��ت كه در ترس��یم ص��ورت، یا نگاش��ت ظواهر و 
صورت ظاهر دچار نوعی نقصان می شده است و به نحو 
كامل نمی توانس��ته آن را بازنماید و حت��ی در مورد مثنی 
برداری از خط اس��تادان از آن جهت كه اشكاالت را با قلم 
مویی اص��الح می كن��د، آن را مورد تردید ق��رار می دهد. 
در حقیق��ت اصالح خط ب��ا قلم مو گرچه ام��روزه هم نزد 
برخی از خوشنویسان مرسوم است، اما از بداهه نگاری، 
تمركز و تسلط می كاهد، ولی درعین حال هم از توانمندی 
او می گوی��د و این گونه نظر می دهد كه آن چنان اس��تادانه 
این كار را می كند كه قابل تش��خیص نیس��ت. اینجا گویی 
مدح ش��بیه ذم اس��ت. در پایان نیز از توانمندی س��ه گانهؤ 
وی سخن می گوید و بحث خود را چنین به پایان می برد: 
»مص��ور، مح��رر، مذهب خوب ب��ود« و بدین س��ان او را 
نقاش، نگارش��گر )كاتب( و تذهیب گ��ر می داند و برای هر 
س��ه، صفت خوب را می آورد . این صفت می تواند بیانگر 
قدرت هن��ری هنرمند باش��د. هم منظورش این اس��ت كه 
در مجم��وع خ��وب بود، اینجاس��ت كه نویس��نده، ناقدانه 
و ب��دون زی��اده روی و اطناب كالم، با چند جملهؤ س��اده، 
بس��یار گویا، تأثیربخش و تعیین كنن��ده و با قاطعیت و از 
روی آگاهی، مختص��ات و درجهؤ هنری و میزان ابداعات 
وی را رق��م می زند. مس��ئله ای كه در همهؤ این موارد دیده 
می ش��ود، جه��ت تأویلی و تفس��یری اثر اس��ت كه در تک 
تک جمالت و كلمات نویس��نده دیده می ش��ود. آنچه گفته 

شد، فقط گوش��ه ای از روش نقادی نویسندهؤ كتاب بود و 
نگارندهؤ این مقاله قصد آن دارد تا با تأمل به بس��یاری از 
ظرفیتها، و امكانات و ناگفته های روش گذشتگان اشاره 
كند و بیش��تر به رازهای نگفته و نهفته ای اشاره نماید كه 

در متن این گونه رساله هاست. 
 اینک نگاهی به متن )مرقع ش��اه اس��ماعیل( دیباچهؤ شمس 
الدی��ن محمد وصف��ی می اندازی��م: »بدانكه قلم ب��ر دو نوع 
اس��ت؛ یكی نباتی و آن كام ش��یرین كن خوش نویس��ان و 
كاتبان كرامت ایابست كه نمونهؤ از كرام الكاتبین و نشانه ای 

 .)Wheeler, 2001, p.32( »از راقمان علم الیقین اند
برخ��ی  درب��ارهؤ  مطالب��ی  بی��ان  و  ش��رح  از  پ��س  وی 
»دیگ��ر  می ده��د:  ادام��ه  این گون��ه  خوشنویس��ان،  از 
خوشنویس��ان بالغت و فصاحت ش��عار كماالت اكتساب 
اس��تادی مرحومی مغف��وری موالنا میرعلی اس��ت. وی 
شاگرد موالنا زین الدین محمود است داماد موالنا سلطان 
علی مش��هدی و خط را  بجایی رس��انیده كه اگر صحایف 
روزگار روزاف��زون پر از تعری��ف و توصیف جوهر خط 
ش��ریفش ش��ود، هنوز ش��مهؤ از آن در تقریر و تحریر در 

 .)Ibid, p.33( »نیامده باشد
این ش��یوهؤ تقس��یم بندی در دیگ��ر منابع نیز آمده اس��ت. 
در گلس��تان هنر چنین آمده اس��ت: »سابقاً مذكور شد كه 
قل��م بر دو نوع اس��ت؛ یك��ی نباتی و آن قلم كتابتس��ت كه 
ش��رف عرض یافت و دیگ��ری قلم حیوانیس��ت كه قلم مو 
باش��د كه س��حر س��ازان مانوی فرهنگ و ج��ادو طرازان 
ختایی و فرنگ بدس��تیاری آن اورنگ نش��ین كش��ور هنر 
و نقش بن��دان كارخانهؤ قضا و قدر گش��ته اند... پوش��یده 
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نمان��اد كه خی��االت عجیب��ه و انگیزه های غریب��هؤ اهل این 
صنعت مش��هور هر دیار و منظور اولواالبصار اس��ت. و 
ق��وت مخیّل��ه و نزاكت طبع ك��ه این طایفه راس��ت، از اهل 
صنع��ت، هیچ كس را نیس��ت. پیك��ری كه در ل��وح خاطر 
نقاش چهره میگشاید، در آینهؤ خیال هركس روی ننماید« 

)منشی قمی،1383،صص128-129(. 
این��ک به قس��مت نخس��ت ب��از می گردیم و پ��س از آن به 
متن گلس��تان هنر می پردازیم. مرقع ش��اه اس��ماعیل اثر 
»ش��مس الدی��ن محمد وصفی« قل��م نبات��ی را از آن جهت 
كه به امر خوشنویس��ی می پردازد، یا وس��یلهؤ نگاشتن و 
تحری��ر اس��ت، نمون��ه ای از كالم حقانی و ك��رام الكاتبین 
می دان��د. چنان كه به نح��وی در عین توصی��ف آن، از آن 
به مثاب��هؤ نش��انه و مظه��ری از كس��انی كه ب��ه علم الیقین 
دس��ت یافته اند و آن را به واس��طهؤ همین قل��م می نگارند، 
یاد می كند. )مراد ما در اینجا اش��اره به تقس��یم س��ه گانهؤ 
یقی��ن به حق الیقی��ن، علم الیقین و عین الیقین اس��ت كه وی 
در اش��اره ای از منظر تأویل بدان می نگرد(. گویی این قلم 
ما را به جنسیت اش��یاء )البته به عدد( كالم می برد. گویی 
قلم اس��ت كه كالم را می نگارد، یا واس��طهؤ بیان و نگارش 
كالم گردیده است. در همین چند سطر دربارهؤ تقریر خط 
بدان گون��ه ك��ه رقم زده می ش��ود و از حقیق��ت كالم بهره 
می گیرد )كه از موالنا میرعلی و استادی موالنا زین الدین 
محمود می گوید كه او داماد موالنا س��لطان علی مش��هدی 
اس��ت كه در مورد او می گوید كه اگ��ر در همهؤ صحیفه ها 
و كتابه��ا به توصیف حقیقت خط وی بپردازند و  هر چند 
بنگارند، از عهدهؤ بیان آن حقیقت برنمی آیند(. همین گونه 

نكته های حكمی كه اش��اره ای ب��ه حكمت نیز دارند ، گویی 
هم��ه از منظ��ر خرد نكت��ه دان گفته می ش��ود. در حقیقت، 
آن را مبن��ای شناس��ایی اث��ر خوش��نویس و روش كار و 
ش��یوهؤ نگارش و مقایس��هؤ اس��تادان و نس��بت آن ها قرار 
می دهد و با نوعی روش مقایسه ای در چند سطر و بسیار 
مجم��ل به آن ها می پردازد كه به نظر نگارنده در نوع خود 
بس��یار جالب و آموزنده اس��ت. یا آن زمان كه به بیان و 
توصیف قلم حیوانی می پردازد، از استادان و نگارگرانی 
ك��ه صورتهای خیالی )تصویرات و خی��االت عجیبه یا به 
تعبی��ر ام��روزی Images ( می آفرینند، ی��اد می كند، بیان 
ای��ن مطلب را در  م��ورد همین قلم و توس��ط پدید آورندهؤ 
این اثر هنری امكان پذیر دانس��ته است. این روش ناقدانهؤ 
كوتاه نویس��ی و بیان فش��ردهؤ مطالب به نظ��ر نگارندهؤ این 
نوشتار در حقیقت خود نوعی روش ابداعی تلقی می شود 
كه در نوع خود بیانگر احاطهؤ نویس��ندهؤ كتاب به جریانات 
هنری، شخصیتها، تكنیكها، روشها و منشهاست كه البته 

نیازمند بررسی موشكافانهؤ پژوهشگران است.
بدینس��ان، چنان كه پیش از این اش��اره شد و در گلستان 
هن��ر از سحر س��ازان مان��وی فرهن��گ و ج��ادو ط��رازان 
ختای��ی و فرن��گ نام برده اس��ت، در این گونه نگاش��ته ها 
درعین ح��ال، غیر از روش توصیفی ب��ه روش، یا نگرش 
تفس��یری نی��ز اش��اره دارد. چنان كه ب��ه تعبی��ر وی این 
هنرمن��دان همچون نقش طرازان تقدیر و قضا و قدر ند كه 
به ابداع می پردازند. این ابداع كه بسیار مورد توجه اهالی 
این گونه نقدهاست، به یكی از معیارها و بنیادهای اصلی 
تبدیل می ش��ود؛ بنیادی كه می تواند اس��اس شناسایی و 
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بازنمایی میزان و توانمندی اهل هنر باش��د و به هیچ وجه 
با تقلید و حتی محاكات یكی نیس��ت. توانمندی هنرمند در 
بس��ط قوهؤ خیال پردازی و نیز طرح و بحث خیال چنان كه 
نزد عرفا آمده اس��ت، مورد دقت و امعان نظر قرار گرفته 
اس��ت. این گونه تخیل پردازی هنرمندانه به نقاش��ان نقش 
ط��راز و آم��ودگاران نقش پ��ردازی اختص��اص دارد ك��ه 
ق��درت تص��ور و تخیل آن��ان از نظر هنری ب��ا دیگر افراد 

متمایز است و نویسندهؤ كتاب هم بدان توجه دارد. 
تقریباً در بیش��تر نمونه های ای��ن دوره پیش از هر چیزی 
رویك��رد و ن��گاه توصیفی ك��ه درعین ح��ال واجد نوعی 
رویكرد تفس��یری نی��ز می باش��د، دیده می ش��ود؛ امری 
ك��ه پیش از این بدان اش��اره ش��د. چنان ك��ه در هر یک از 
اش��ارات و عبارات به كار رفت��ه از هر افق فردی نیز فراتر 
می رود. آنان با نقدی كه گویی در طلب و تمنای آن است 
تا از منظر حكمت، تأویل و تفس��یر حكمی نوعی عیار، یا 
معیار یا مناطی را مطرح س��ازند كه در ذات و حاق كلمات 
آن��ان به نحوی ك��ه اكثراً تلویحی و گاه��ی نیز با صراحت 
آمده است. ش��اید آنان می خواستند معیاری برای فهم و 
دریاف��ت معنا در نظر آورند ك��ه آن را می توان در حقیقت 
نوعی كاركرد ذهنی نویس��نده دانست كه می كوشد بدین 
طریق هنرمندان را از حیث بیان حقیقت در قیاس با یكدیگر 
ق��رار ده��د. این امر پیوس��ته با فرهنگ و تفك��ر هنری در 

نوعی پیوستگی و همخوانی است، با 
همان سنتها و فرادهشهای گذشتگان 
كه پیوس��ته با یاد از استادان گذشتهؤ 
خودش��ان و مورد تطبیق قرار دادن 

28

آث��ار آنان به نوع��ی تعبی��ر روی می آورند، ام��ا به علت 
 فش��ردگی كالم و موض��وع در مرقع��ات كه مجال بس��ط 
آنه��ا نیس��ت، زی��را بیش��تر این گون��ه كتابه��ا به صورت 
دانش��نامه یا فرهنگهایی هس��تند كه در آنها غیر از ش��رح 
و روش كار ب��ه ماهیت زبان، بیان و تكنیك هنرمندان نیز 
پرداخته ش��ده است و این به راس��تی زیبا و جذاب است. 
چنان ك��ه گاهی به مدد تمثیل، نش��انه و نم��اد آن را مورد 
بررس��ی قرار می دهند. در این میان، آش��نایی با ش��یوهؤ 
نگارش گذشتگان می تواند پیوسته دریچه ها و افقهایی را 
ب��رای خواننده بگش��اید و ما را در افق مش��تركی با آنان 
هم��راه و  انب��از گرداند و در یك گفتگو ب��ا آنان قرار دهد. 
در این گونه جس��تارها، نگارندگان از رازهای سر به مهِر 
تصاوی��ر پرده برمی دارند و به نكات دقیق  و در عین حال 
ساده ای اش��اره می كنند كه بسیار مهم است، و در واقع، 
در چن��د عب��ارت كوت��اه به بی��ان اجمالی هم��هؤ مختصات 
اث��ر و تمام��ی ویژگیهای هنرمند كه مهم و بنیادی اس��ت، 
اش��اره می كنند. گویی آنان در حقیق��ت به نوعی مواجههؤ 
هستی شناس��انه  می پردازن��د ك��ه در اث��ر هن��ری ظه��ور 
یافته اس��ت و ش��اید هم در م��واردی به تجربهؤ زیس��ته10 
هنرمن��دان اش��اره كرده اند كه شایس��ته اس��ت در زمانی 
دیگر بدان پرداخته ش��ود. چنان كه آنان به تجربهؤ هر یک 
از هنرمندان توجه خاصی نش��ان داده اند. می توان گفت، 
در دوره ای از تاریخ ما، و به ویژه در 
سدهؤ دهم، آن گونه كه در مرقعات و 
كت��ب  آمده، هر هنرمندی به واس��طهؤ 
روش��هایش مورد توجه ق��رار  گرفته 

10. enlebtois
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اس��ت؛ چنان ك��ه گاه��ی نویس��ندگان این گون��ه نقده��ا به 
طبیعی ترین و س��اده ترین رویارویی با اثر، یعنی تفس��یر 
آن پرداخته ان��د، ك��ه درعی��ن ح��ال ب��ه تجربهؤ ه��ر یک از 
هنرمندان و بخشی از رویدادهای زندگی آنان و با نوعی 
نگرش رویداد اندیشانه همراه است، توجه نموده اند. اینک 
نگاهی به گلس��تان هنر می افكنیم: »موالنا درویش عبداهلل 
از خراس��ان ب��ود. اصلش بلخیس��ت و همیش��ه درویش 
عبداهلل بلخی می نوشته، بغایت خوشنویس بوده، اگرچه 
بعض��ی او را بهت��ر از خواجه عبدالح��ی می دانند، اما هر 
كدام روش��ی دارند و هر دو بی قرین��ه بوده  اند و معاصر 

یكدیگرند« )همان،ص44(.
 گلس��تان هنر نخس��ت به همان روش دائم خ��ود، یا بهتر 
اس��ت بگوییم روش آن زمان اش��اره ای به زادگاه و تولد 
وی كرده  اس��ت. سپس در یک بررسی و اشارهؤ تطبیقی، 
خوانن��ده را در مق��ام تطبیق قرار می دهد. بدین س��ان كه 
خوانن��ده را در این بررس��ی ش��ریک و حاضر پنداش��ته 
اس��ت. خواننده ه��م عالوه بر ش��ناختن درویش عبداهلل، 
لزوماً باید بیش از آن خواجه عبدالحی را نیز بشناسد. از 
عبدالحی آن گونه س��خن گفته است كه معرف همه است. 
س��پس با دقت نظر و بس��یار مجم��ل از روش منحصر به 
فرد هر یك با تأكید سخن گفته است و در پایان بدین نكته 
اش��اره كرده كه هر یک دارای ش��یوه و طرز خاصی اند، 
ول��ی در عین حال، همزمان اند، گوی��ی می خواهد با نوعی 
مقایسهؤ همزمانی خواننده را به آثارشان ارجاع بدهد. این 
نكته ای است كه در نقد و نگارش گذشتگان دیده می شود. 
چنان ك��ه بیش از ای��ن و در مرقع میر غیب بی��گ )دیباچهؤ 

میر س��ید احمد(  گفته ش��د پیكری كه در لوح خاطر نقاش 
چه��ره می گش��اید در آینهؤ خیال هرك��س روی نمی نماید، 
چنان ك��ه در اینج��ا وی  به بازنمای��ی تأویالتی می پردازد 
ك��ه در آینهؤ خیال هر كس روی ننماین��د. در این میان، با 
وجود همس��انی روشهای ناقدان و شرح حال پردازان آن 
دوره، تفاوته��ای چن��دی نیز وجود دارد ك��ه با دقت نظر 

بسیار می توان به آن ها نزدیک شد و بدان راه یافت. 
در دیباچهؤ دوس��ت محمد )مرقع به��رام میرزای صفوی( 
مطالبی آمده اس��ت كه ما با اش��اره بدان بحث خود را در 

اینجا به پایان می بریم. 
»چ��ون ذكر كتّاب ن��واب درین دیباچه از ه��ر باب مذكور 
تحری��ر بی��ان و مس��طور تصویر بی��ان نموده آم��د، اگر 
 در اطن��اب الق��اب اصن��اف طبقهؤ نقاش��ان جرئ��ت نماید« 
نویس��نده  بدین س��ان  ش��اید   .)Wheeler, 2001 ,p.15(
كوشیده است تا نخست به اهمیت كار نقاشان نیز بپردازد 
و ض��رورت ای��ن كار را باز نماید و این نقاش��ان را واجد 
مقامی دانس��ته است كه شایستهؤ هر نوع بسط و گسترش 
كالم ان��د تا ب��ه بازگش��ایی كار آنان روی آورد و س��پس 
در بخ��ش بعد با نوعی روش توصیفی بس��یار زیبا با قلم 
س��حرانگیز و جذاب به توضیح و تفس��یر اثری بپردازد و 
در آن از صورتهای خیالی و تخیل هنرمندانه و مختصات 
خود اثر س��خن بگوید كه در نوع خود بسیار جالب است. 
معموالً در این گونه داوریها و نقادیها نویسندگان به نوعی 

داوری و ارزش گذاری خاص می پردازند. 
»از جمل��ه جه��ت تزیی��ن جامخان��هؤ مهر س��پهر بختیاری 
گلدستهؤ بوستان شهریاری كه شمهؤ از آن را در حیز بیان 
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می آورد، دو س��ر ساخته اند كه چون كمان ابروان دلكش 
خوبان به خوبی طاق و رش��ک صورت خانهؤ آفاق اند. وه، 
چه جامخانه كه اگر جام جهان نما گویمش رواس��ت و اگر 
آین��هؤ گیتی نم��ا خوانمش، ب��دان سزاس��ت. جامش رونق 
و قدر مینای س��پهر را شكس��ته، و اس��تادكارش دس��ت 
كارگران جهانرا بر چوب بس��ته، آس��مانی است مزیّن از 
 .)Ibid, p.16( » ...انجم و مكانیس��ت ملون از عكس مردم
ام��ا از ذكر این نكته ناگزیریم كه در این مقالهؤ كوتاه بیش 
از ای��ن نمی توان به دقای��ق نقد گذش��تگان پرداخت، زیرا 
این كار وقت و زم��ان دیگری می خواهد. به تعبیر حافظ: 
»شرح این نكته بدین فكر خطا نتوان كرد«. در این صورت 
و ب��ر اثر این گون��ه تدقیق و تأمل نظری و مش��ق نظری و 
عملی و در نظر گرفتن دیدگاههای بسیار گوناگون نقادی 
امروزی و روشها و شیوه های پیشینیان، می توان گفت، 
گذشتگان واجد روش��هایی بودند كه كامالً همگن و یگانه 
اس��ت. گرچه كش��ف این گونه مختص��ات از آن حیث كه 
پنهان و ناآشكار اس��ت، خود نیازمند بررسی منتقدانه و 

ژرف نگرانه است.

سخن پایانی

بررس��ی رس��اله های س��دهؤ ده��م و 
به ویژه، آنگونه ك��ه در این گزارش 
كوته نوش��ت،  ای��ن  س��رآغاز  در  و 
نامش��ان آمد. با وجود همانندیهای 
ظاهری در روش نوشتاری، دارای 
تفاوته��ای زی��ادی از نظ��ر تفكر، زب��ان و بیان و ش��یوهؤ 
نگارش هستند و ناگفته های بس��یار و درونمایه ای ژرف 
دارند و نه تنها به مثابهؤ تاریخ هنر، بلكه گشایندهؤ رازهای 
ناگش��وده ای از شیوه ها، نگرش��ها و تكنیكهای هنرمندان 
می باش��ند. از س��وی دیگر و از دیدگاه نقد هنر بدان سان 
ك��ه برخ��ی نمونه ه��ای آنه��ا در ای��ن پژوهش از س��وی 
نگارندهؤ این نوشتار مورد شناسایی قرار گرفت. به ویژه 
با روشهای سنجش )مقایسه ای( و تفسیر كارهای هنری 
و نیز در مواردی دربرگیرندهؤ تأویل هنری باریك بینانه  ای 
اس��ت. این امر می تواند انگیزهؤ پژوهندگانی باش��د كه در 

این راه گام نهاده اند.
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با نگاه��ی هر چند گ��ذرا به كتابهای س��ده های 
پیش��ین در كش��ور، جایگاه و اهمیت مطالعات 
مقایس��ه ای و تطبیق��ی هن��ر برای مؤلف��ان آنها 
مش��هود می ش��ود. این مؤلفان برای شناخت و 
شناس��اندن و نیز ارزیابی و گاهی داوری به مقایس��هؤ می��ان هنرمندان و یا 
آثار آنها توجه داش��ته اند. به بیان دیگر، مطالع��هؤ تطبیقی یكی از مهم ترین 
روش��ها در نقد سنتی هنر كشورمان محسوب می شده است. گاهی حضور 
روش تطبیقی چنان پررنگ می شود كه گویی بدون آن نمی توان به شناخت 

اثر هنری یا هنرمند نائل گشت.
ای��ن مقاله قصد دارد جایگاه و اهمیت مطالعات و روش تطبیقی در برخی از 
دیباچه های مرقعات، تذكره ها، تاریخ نگاریها را مورد بررسی قرار دهد و 
به طبقه بندی انواع این مقایس��ه ها بپردازد. در طبقه بندی به انواع مقایسه ها 
همچ��ون عالی مطل��ق، عالی مقید، تفضیلی، تس��اوی همراه با پرسش��های 
مطرح ش��ده پاسخ بدهد پرسش��هایی همچون: آیا این مقایسه ها متن محور 
هستند یا مؤلف محور یا تركیبی؟ درحوزهؤ متن آیا این مقایسه ها صورتگرا 

هستند یا مضمونگرا؟

واژگان كلیدی:
نقد، مقایسه، تطبیق، مؤلف، متن.
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ن�ق���ش و اه��م�ی��ت م�قای�س���ه و 
تطبی��ق در ش��ناخت ب��ر هیچ كس 
پوش��یده نیس��ت. جایگاه مقایسه 
در ش��ناخت ت��ا آن جاس��ت ك��ه 
ب��دون مقایس��ه و تطبی��ق، امكان 
ش��ناخت وجود ن��دارد. این موضوع به وی��ژه در عرصهؤ 
زیبایی شناسی صادق اس��ت. چنان كه شناخت از طریق 
روابط جانش��ینی و همنش��ینی و مقایسه های آشكار و به 
وی��ژه پنهانی كه ص��ورت می گیرد، میس��ر و امكان پذیر 
می ش��ود. ش��اید فقط مفاهیم مجرد كمتر به مقایسه نیاز 
داش��ته باش��ند و این مفاهی��م نیز اغلب از اس��تقراء همین 
مصداقهای اولیه و مقایس��ه ش��ده به دست آمده اند. البته 
رابطه میان ش��ناخت و مقایس��ه موضوعی گس��ترده در 

مقدمه

ح��وزهؤ تفكر اس��ت كه هدف اصلی این نوش��تار نیس��ت. 
در حقیقت، این مقاله می خواهد به بررس��ی مقایس��ه های 
صورت گرفته در متون پژوهش��ی درب��ارهؤ هنر و ادبیات 
بپ��ردازد. برای ای��ن منظور متونی انتخاب ش��ده اند كه تا 
ح��د ام��كان از تأثیر اروپائی��ان به دور بوده باش��ند و در 
آنها بتوان اندیش��هؤ نقادانهؤ اس��المی � ایرانی آن دوران را 
بازش��ناخت. به همین دلیل متون انتخاب ش��ده بیشتر به 
دوران تیم��وری و صفویه یا پی��ش از آنها باز می گردند. 
ش��ناخت این متون ما را با روش��ها و رویكردهای به كار 
گرفته شده توسط محققان و تذكره نویسان آشنا می كند. 
آش��نایی با دیباچه نویس��ان و تذكره نویسانی كه می توان 
آنها را منتقدان یا پیشامنتقدان مطالعات هنری در فرهنگ 
اس��المی � ایرانی محس��وب ك��رد. عالوه ب��ر آن خواننده 
ب��ا عناصر و ویژگیهای روش شناس��ی و رویكردهای به 
كار گرفته ش��ده ك��ه بیانگر نوع نگرش آنه��ا به اثر هنری 
و مؤلف آن است،آش��نا می ش��ود. یك��ی از عناصری كه 
در این مطالعات به چش��م می خ��ورد داوریهایی مبتنی بر 
روش تطبیقی و مقایس��ه ای اس��ت كه این پیشامنتقدان به 

كار گرفته اند.  
 رویك��رد تطبیق��ی در مطالعات هن��ری و ادبی حضوری 
گس��ترده و اساس��ی دارد. زیرا این گونه مطالعات امكان 
قض��اوت و داوری را میس��ر می س��ازد و هم��گان بر این 
موضوع واقف هس��تند كه جایگاه قض��اوت و داوری در 
مطالعات سنتی مربوط به هنر و ادبیات كانونی و اساسی 
ب��وده اس��ت. ای��ن مطالع��ات تطبیق��ی از چند جه��ت قابل 

دسته بندی هستند: 
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- نخس�ت با توجه به موضوع مقایس�ه؛ به عبارت دیگر 
كدام عنصر، موضوع و پیكرهؤ مطالعات مقایسه ای است؟ 
یادآوری می ش��ود در این متون، مقایسه می تواند دارای 
عناص��ر گوناگون��ی همچون  مؤل��ف، اثر هنری، اس��تاد، 
محی��ط و ... باش��د. همچنین این دس��ته های بزرگ خود 
می توانن��د دارای دس��ته های كوچك تری باش��ند. به طور 
مث��ال مؤلف دارای وجوه مختلفی اس��ت و گاهی به جنبهؤ 
هنری آن و گاهی نیز به جنبه های دیگر همچون اخالقی و 

رفتاری یا حتی شكل و قیافه او پرداخته می شود. 
- دوم، انواع مقایسه با توجه به مرجع آن؛ در این متون 
گاهی مقایسه از سوی خود نویسنده صورت می گیرد اما 
گاه��ی نیز نویس��نده از دیگر افراد نقل ق��ول می كند و در 
ای��ن حالت از بینامتنهای گوناگون بهره می برد. بنابراین، 
مقایس��ه ب��ا توجه به مرج��ع آن می تواند دارای اقس��امی 
همچون:  خود منتقد، دیگر منتقدان و نویس��ندگان، مردم 

و مخاطبان یا شخصی خاص مانند حاكم باشد. 
- س�وم، مقایس�ه ب�ر اس�اس دامن�هؤ آن؛ در این صورت 
اث��ری، درون مؤلف��ی، درون  مقایس��ه می توان��د درون 
فرهنگی یا میان فرهنگی باشد. به طور مثال می توان آثار 
یك مؤلف رابامؤلف دیگردر همان زمینه همچون مرقعات 
با یكدیگر مقایس��ه كرد و یا اینكه آثارمختلف یك مؤلف را 
با یكدیگر مورد مقایسه قرار داد، اما می توان همچنین اثر 
ی��ك مؤلف را با اثر دیگر مؤلفان حوزهؤ فرهنگی خودش یا 

با غیر خودش مقایسه كرد.   
- گون�هؤ چه�ارم مقایس�ه ب�ر اس�اس نح�وه و چگونگی 
داوری اس�ت؛ كه این مقاله بیش��تر بر آن متمركز خواهد 

شد، یعنی مقایسه هایی كه به نوعی دارای داوری هستند. 
در این مقایس��ه ها منتقد ب��ه داوری و قضاوت میان دو یا 

چندین عنصر مورد مطالعه می پردازد. 
مقایس��ه های انج��ام ش��ده در متون 
بس��یار  مطالع��ه  م��ورد  پژوهش��ی 
گس��ترده و فراوان اند. این نوش��تار 
ب��رای مطالعهؤ ای��ن مقایس��ه ها آنها 
را به چهار دس��تهؤ كلی تقسیم كرده 
است كه عبارت اند از: عادی )خفی(، 
عالی، تفضیلی و تس��اوی )قرینه(. این نوشتار می كوشد 
ب��ه اختصار به هر یك ازاین گونه ها ب��ا مثالهایی از متون 

یاد شده بپردازد.
چنان ك��ه پیش ت��ر نیز اش��اره ش��د، 
بدون مقایس��ه ش��ناخت امكان پذیر 
نیس��ت. هنگام��ی می توان ب��ه درك 
و ش��ناخت چی��زی نائ��ل آم��د ك��ه 
بت��وان آن را با داده های پیش��ین یا 
داده ه��ای مجاور به بی��ان دیگر، در 
یك رابطهؤ جانش��ینی و همنش��ینی مورد مقایسه قرار داد. 
ای��ن موضوع ب��ه ویژه در ح��وزهؤ هنر و زیبایی شناس��ی 
بیش��تر مورد توجه قرار می گی��رد. به عبارت دیگر، نقش 
تركی��ب و تركیب بن��دی و ارتباط��ی ك��ه عناص��ر ی��ك اثر 
دارن��د یا رابطه ای كه یك اثر با دیگ��ر آثار برقرار می كند، 
می تواند موجب ش��ناخت و داوری ش��ود. به همین دلیل، 
دامنهؤ مقایس��ه بس��یار گس��ترده تر از آن چیزی است كه 
اغلب شناخته می ش��ود و یا گسترده تر از آن چیزی است 

انواع 
مقایسه های 

داورگونه
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ك��ه اغلب در كتابهای دس��تور زبان به عنوان مقایس��ه از 
آن یاد می ش��ود. بر همین اس��اس، هر صف��ت داورگونه 
همانن��د خوب یا بد و زش��ت یا زیبا در دل خود مقایس��ه 
را نی��ز دارد. بنابراین، مقایس��ه هم��واره به صورت جلی 
و آش��كار نیست، بلكه گاهی مقایس��ه چنان نهانی و خفی 
انجام می گیرد كه احساس نمی شود كه مقایسه ای در كار 
اس��ت. به جملهؤ زیر از دیباچهؤ میرسید احمد در مرقع میر 

غیب بیگ توجه كنیم:
 »بعد از ایشان شاگردان ایشان، منهم: پیر یحیی صوفی 
ش��اگرد زرین قلم، و خواجه عبداهلل صیرفی شاگرد سید 
حی��در و صیرفی اس��تاد حاج��ی محمد بندگیر اس��ت. و 
حاجی محمد استاد معین الدین تبریزی. معین الدین استاد 
.)Wheeler, 2001, p. 24( »موالن��ا ش��مس الدین قطاب��ی 
 در این جمله هیچ یك از ادوات مقایسه ای شناخته شده در 
زبان و دستورزبان به كار گرفته نشده است اما همین كه 
این افراد در كنار هم قرار گرفته اند و به این وسیله نسبت 
ب��ه دیگ��ران فاصله گذاری ش��ده اند، خود نوعی مقایس��هؤ 
تشبیهی میان این افراد و تمایز و تفاوت نسبت به دیگران 

است. 
ق�ّوت: در اغلب م��وارد مؤلفان به نقاط قّوت و برجس��تهؤ 
هنرمندان توجه نش��ان داده اند. به عن��وان مثال در مرقع 
بهرام میرزا به هنگام ذكر خوشنویسان از موالنا عبداهلل 
اینگونه یاد می ش��ود: »نورالدین عبداهلل از كتّاب ش��یراز 
 در حسن خط ممتاز و در س��رعت كتابت بی انباز است«.
)Ibid, p. 15(. در اینج��ا نی��ز چنانك��ه مالحظه می ش��ود 
هیچ مقایس��هؤ دس��تور زبانی صورت نگرفته اس��ت، ولی 

ب��ا برجسته س��ازی برخی ویژگیه��ای نورالدی��ن عبداهلل 
همچون سرعت كتابت این مقایسهؤ نهانی شكل می گیرد. 

ضعف: مقایس��هؤ ع��ادی همانند دیگر مقایس��ه ها همواره 
به قّوته��ا و خوبیها نمی پردازد، بلكه ب��ه نقاط ضعف نیز 
اش��اره دارد. چنان كه مؤلف تحفهؤ س��امی در خصوص 
موالن��ا ادایی می نویس��د: »از ش��عرای مش��هور اصفهان 
اس��ت، شعر بس��یار گفته اما قافیهؤ غلط در شعر او بسیار 

است« )سام میرزا،1314،ص339(.
تركیب�ی: گاه��ی نیز این مقایس��ه های ع��ادی به صورت 
تركیب��ی حض��ور پی��دا می كنن��د، یعن��ی برخ��ی قوته��ا و 
ضعفهای هنری در كنار هم آورده می ش��ود. بابرنامه در 
م��ورد بهزاد و آثار هنری او مطلب قابل توجهی دارد: »از 
مصوران بهزاد بود، كار مصوری را بسیار نازك كرد اما 
چهره های بی ریش را بد می گشاد غبغب او را بسیار كالن 
می كش��ید. آدم ریش دار را خوب چهره گش��ایی می كرد« 
)نگار نگارگ��ران،1382،ص128(. در اینجا بهزاد با خود 

مقایسه شده است.
از مهم تری��ن و ش��ناخته ش��ده ترین 
مقایسه ها، مقایسه به شكل عالی آن 
اس��ت. به عبارت دیگر، در بسیاری 
از مواق��ع مطالعهؤ تطبیقی به صورت 
عالی به كار رفته است. در این شكل 
از مقایسه یك عنصر در مقابل دیگر 
عناص��ر همجنس قرار می گیرد و نس��بت به آنها فراترین 
ی��ا فروتری��ن خواهد ب��ود. فرهنگ س��نتی ایران��ی دارای 
نمونه ه��ای زیادی از این گونه مقایسه هاس��ت. مقایس��هؤ 
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عالی را می توان به دو دس��تهؤ بزرگ: مقایسهؤ عالی مطلق 
و مقایسهؤ عالی مقید تقسیم كرد.

مقایسهؤ عالی مطلق:  مقایسهؤ عالی مطلق، برتری بدون 
قید و ش��رط یك هنرمند یا یك اثر را ب��ر دیگر هنرمندان 
ی��ا آثار بی��ان می كند. در فرهنگ مطالع��ات هنری گاهی 
از آنه��ا با عنوان طاق یاد می كنند. چنان كه مؤلف تاریخ 
عالم آرای عباس��ی در خصوص بهزاد و سلطان محمد 
می نویس��د: »اس��تادان ن��ادره كار ای��ن فن مثل اس��تاد 
به��زاد و اس��تاد س��لطان محمد ك��ه در این فن ش��ریف 
»طاقن��د« و در نزاكت قلم مش��هور آفاق.« )اس��كندربیك 
تركم��ان،1335،ص147(. همچنین می ت��وان به تعریفی 
كه منشی قمی در خصوص س��لطان علی مشهدی ارائه 
نموده، اش��اره كرد كه امكان دستیابی به درجهؤ سلطان 
علی مش��هدی را محال می داند و می نویسد: »اما كسیكه 
گوی رجحان از میان خوشنویس��ان رب��وده قبله الكتاب 
موالنا س��لطان علی مش��هدی ب��ود كه خط��ش در میان 
خطوط كالش��مس بین سایر الكواكب عالمگیر شد و خط 
او بجایی رس��ید كه محاالتس��ت كه دس��ت كسی بدانجا 
رسد...« )منش��ی قمی،1383،ص59(. مناقب هنروران 
در توضی��ح ش��اگردان خواج��ه جمال الدی��ن یاق��وت از 
صف��ت عال��ی مطل��ق بس��یار به��ره می جوی��د چنان ك��ه 

می  نویس��د:
»بنابر تحقیق اس��تادان روم و نساخان معارف رسوم، شاگردان 

خواجه جمال الدین مزبور به شرح زیرند: 
- اواًل موالنا ارغون كامل اس��ت كه محققًا در »محقق« ممتاز و 

آن قلم وی نسبت به اقام دیگرش سرافراز بود؛ 

- ثانیًا موالنا عبداهلل صیرفی، كه در كتابت نسج »نسخ« پهلوان 
عالم بود؛

- ثالثًا موالنا یحیای صوفی، كه بی تردید در كتابت ثلث در ربع 
مسكون بی نظیر بود؛

- رابعًا موالنا مباركش��اه سیوفی، كه در خط »ریحانی« سرآمد 
روزگار بود؛

- خامس��ًا مباركش��اه قطب بود، كه در كتاب »نسخ«، شهرهؤ دار 
و دی��ار و چ��ون عبداهلل صیرف��ی نّقادی جواهر نثار به ش��مار 

می آمد؛
- سادس��ًا موالنا احمد سهروردی اس��ت، كه در »نسخ جلی« 
جلیل المق��دار و ش��ش قل��م او در هفت اقلیم و ش��ش جهت 

یادگاری باهراالعتبار بود« )عالی افندی،1369،ص39(.
چنان كه مالحظه می ش��ود، عال��ی افندی برای هر یك از 
اف��راد ویژگی ای را بر می ش��مارد ك��ه در آن بر دیگران 
برتری دارن��د و در عین حال بدون اینكه در مورد خود 
یاق��وت س��خنی گفت��ه باش��د، او را در باالتری��ن درجه 
ق��رار می دهد. همچنین مناقب هن��روران در جایی دیگر 
به مقایس��هؤ سه استاد مس��لم خوشنویسی می پردازد و 
می گوی��د: »آن كس ك��ه كتابت خط كوف��ی را تغییر داد 
و ب��ه امالی عرب��ی نقل كرد، ابن مقله ب��ود. آن كس كه 
اع��راب و پ��اره ای دیگ��ر از محس��نات را ب��ر آن افزود 
اس��تاد یاق��وت، عل��ی بن ه��الل، بود ك��ه به اب��ن بواب 
شهرت داشت. اما آن كس كه فن خط را تكمیل و قواعد 
خطاط��ی را ختم كرد و راه تحصی��ل و جملهؤ قوانین آن 
و آیین خوشنویس��ی را در یک بیت عربی منتظم ساخت 
جمال الدی��ن یاق��وت بی عدی��ل بود...«)هم��ان،ص43(. 
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منش��ی قمی نیز در كتاب گلس��تان هنر  در مورد موالنا 
عبداهلل ش��یرازی می نویس��د: »موالنا عبداهلل ش��یرازی 
در تذهی��ب و ترتی��ب س��رلوحها و شمس��ه ها ی��د بیضا 
داش��ت. رنگ و روغن را كسی بهتر از او كار نمی كرد« 

)منش��ی قمی،1383،ص148(.
 مؤلف تاریخ عالم آرای عباس��ی در خصوص علی اصغر 
كاش��ی چنین می نویس��د:  »عل��ی اصغر كاش��ی بی قرینه 
و مص��ور پاكی��زه در پرداخ��ت و رنگ آمی��زی منف��رد و 
در كوه پ��ردازی و درخت س��ازی از اق��ران در پیش بود« 

)اسكندر بیك تركمان،1335،ص176(. 
چنان ك��ه مالحظه می ش��ود این صفات عال��ی مطلق اغلب 
ب��ه توانای��ی منحصر ب��ه فرد هنرمن��دان در هن��ر خود یا 
بخش��ی از هن��ر می پردازند. مقایس��هؤ عال��ی مطلق دارای 
ویژگیهای خاص خود اس��ت. این گونه از مقایسه موجب 
اسطوره س��ازی می ش��ود. ب��ه بی��ان دیگ��ر، ای��ن صفت 
»برتری��ن« مخص��وص اس��طوره های هن��ری ب��وده و به 
كارگیری آن موجب می ش��ود تا ی��ك هنرمند در باالترین 
درجه یعنی در درجهؤ اس��طوره ای قرار گیرد. كس��انی كه 
از آنها یاد ش��د در هنر اس��المی � ایران��ی همانند قله های 

اسطوره ای پذیرفته شده اند. 
مقایس�هؤ عال�ی مقی�د: مقایس��هؤ عالی چنان كه گفته ش��د 
دارای دو قس��م اس��ت و نوع دوم آن مقایس��هؤ عالی مقید 
است. مقایس��هؤ عالی مقید مقایسه ای است كه عالی بودن 
آن مقید به ش��رایطی اس��ت. به طور مثال مقید به زمان، 

عده یا مكان خاصی است.  
مقی�د ب�ه زم�ان: صفت عالی ب��ا قید زمان��ی خاصی به 

صف��ت عالی مقی��د به زم��ان تبدیل می ش��ود. چنان كه 
عل��ی  ش��یر  موالن��ا  م��ورد  در  عالی افن��دی  مصطف��ی  
می نویس��د:  »در قلم نس��تعلیق حسن خطی در آن مقام 
و مهارت��ی ب��دان كیفیت آش��كار س��اخت كه كس��ی از 
خوشنویس��ان عصر به تقلید آن توفی��ق نیافت، چنانكه 
حتی یک نفر از اس��تادان نتوانست به طریق وی سلوک 
كن��د« )عال��ی افن��دی،1369،ص56(. در اینج��ا عال��ی 
 ب��ودن خ��ط موالنا ش��یر علی ب��ه عصر خ��ودش  مقید 

شده است. 
مقی�د ب�ه م�كان:  مؤل��ف گلس��تان هن��ر در م��ورد موالنا 
پی��ر محم��د می نویس��د: »موالنا پی��ر محم��د از دارالملک 
ش��یراز است بغایت خوش می نوش��ته و گوی رجحان از 
خوشنویس��ان آنج��ا ربوده و در آن اوان كس��ی مثل وی 
ننوش��ته اكثر كتابه های مزارت و عمارات ش��یراز به خط 
اوست« )منشی قمی،1383،ص28(. منتقد هنری در اینجا 
برای برتری موالنا پیر محمد قید مكانی )شیراز( و زمانی 

)در آن اوان( را می آورد. 
مقی�د ب�ه عده: منش��ی قمی در م��ورد موالنا می��رزا علی 
نگارگر مقایسه را مقید به كثرت افراد و نه تمام آنها می كند 
و می نویس��د: »موالنا میرزا علی ولد موالنای مش��ارالیه 
]س��لطان محمد[ در فن نقاش��ی و تصویر و چهره گشایی 
نظیر و عدیل نداش��ت و تصویر را به جایی رس��انیده بود 
كه كم كس��ی مثل او شد« )همان،ص117(. با آوردن »كم 
كس��ی« مؤلف می گوید كه همانند او وجود داشته، اما كم 
بوده ان��د.  یا اینكه مؤلف كت��اب مناقب هنروران در مورد 
موالن��ا اظهر و مقایس��هؤ خطش با اس��تادش ماهر اش��هر 
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موالنا جعفر می گوید: »متانت خطش از استاد فزون تر و 
شیوهؤ شیمهؤ كتابتش در نزاكت برتر از اكثریت و فراتر از 

اقلیت است«. )عالی افندی،1369،ص59(
رای�ج ترین  ت�ف�ض�یل��ی  م�ق�ای�س���هؤ 
ومشهورترین  نوع مقایسه محسوب 
می ش��ود. م�ق�ای�س��هؤ ت�ف�ض�ی�ل��ی، 
مقایسه ای اس��ت كه در آن طرف یا 

طرفهای مقایسه نیز ذكر شوند. 
 توصی��ف تفضیل��ی میرعل��ی بر س��لطانعلی مش��هدی از 
طرف برخی و توصیف تفضیلی س��لطانعلی مش��هدی بر 
میرعلی توس��ط بعض��ی دیگر در كنار هم توس��ط مؤلف 
مناقب هنروران جالب توجه اس��ت. مصطفی عالی افندی 
در ای��ن خصوص می نویس��د: »میر محترم س��رآمد عالم 
و س��رافراز اصح��اب قلم و س��ید اهالی خدم اس��ت. اكثر 
خوشنویس��ان و هر خبیر هنرور، در نزاكت خط، كتابت 
موالن��ا میرعلی و مهارت مخصوص او در قطعه نویس��ی 
را بر نوشته های مشهدی ترجیح داده اند، حتی بصراحت 
طراوت خط و متانت قلم او را باالتر از مش��هدی دانس��ته 
ان��د. اما چن��د خطاط نامدار و نقّاد جواهر یاقوت اش��تهار 
ق��درت ذاتی مش��هدی و اح��راز لق��ب احترام انگی��ز »قبلة 
الكتّ���اب« از س��وی او و برخی روش اس��توار او در خط 
روشن و لطافت مبهم در مفرداتش را مستند قرار داده او 
را بر میر مقدم داشته اند و گفته كه فی الحقیقة، میرشاگرد 
ش��اگرد اوس��ت« )هم��ان ،ص74(. چن��ان ك��ه مالحظ��ه 
می ش��ود در این مقایس��ه تفضیلی اتف��اق قابل توجهی كه 
افتاده است تردید میان دو نوع تفضیل است. در صورت 

نخست »الف« بهتر از »ب« و در صورت دوم »ب« بهتر از 
»الف« تلقی ش��ده است، بدون اینكه منتقد نظر اول یا دوم 
را بپذیرد. گویا خود مؤلف نیز به شدت  نسبت به مسئله 
تردید دارد. این گونه مقایسه ها موجب شكستن ساختار 
تفضیلی می شود و برای واس��ازی آن می تواند موضوع 

جالبی محسوب شود. 
در مقایس��هؤ تفضیلی بس��یار پیش می آید كه محققان اثر، 
قدرت علمی شاگردان را با استادانشان مقایسه می كنند. 
در این صورت، استادان مالک و میزان سنجش شاگردان 
محسوب می شوند. در این خصوص، مناقب هنروران در 
مورد موالنا عیشی و خط محیی می نویسد: »خط عیشی، 
در یكدس��تی و رعون��ت، صافتر و بهتر از خط اس��تادش 
ب��ود؛ و خ��ط محی��ی، در ط��راوت و نزاك��ت، مقبولت��ر و 

خوشتر از قلم مربیش شمرده می شد.«)همان،ص71(.
با بررس��ی ای��ن نمونه ه��ا گویا ل��ذت فراروی از اس��تاد 
هم��واره در نگرش مقایس��ه ای وجود داش��ته اس��ت. به 
عب��ارت دیگر، ش��اگردی ك��ه از اس��تاد خویش س��بقت 
بگیرد. مورد توجه خاص منتقدان بوده اس��ت. زیرا این 
امر خالقی��ت و ذوق فردی را نش��ان می دهد و نه صرفاً 
اكتس��اب مهارتهای هنری را. به طور كلی در دنیای علم 
و هنر شكستن اسطورهؤ معلمی خود نوعی ارزش است. 
البت��ه این شكس��تن اس��طوره در فرهنگه��ای مختلف به 
گونه ه��ای متفاوتی تجلی می كند. اما در فرهنگ ش��رقی 
و اس��المی � ایرانی همواره با احترام همراه بوده اس��ت. 
گاهی نیز برخی از منتقدان از مقایس��هؤ تفضیلی میان دو 
هنرمن��د می گریزند و ب��رای هر ی��ك در كار خود صفتی 
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عال��ی را ف��رض می كنند چنان كه منش��ی قم��ی در مورد 
موالن��ا دروی��ش و خواج��ه عبدالحی بر خالف مقایس��هؤ 
تفضیل��ی ك��ه ع��ده ای ای��ن مقایس��ه را روا نمی دارن��د، 
می نویس��د: »موالنا دروی��ش عبداهلل از خراس��ان بوده 
اصل��ش بلخیس��ت و همیش��ه دروی��ش عب��داهلل بلخ��ی 
می نوش��ته بغای��ت خوش��نویس بوده اگر چ��ه بعضی او 
را بهتر از خواجه عبدالحی می دانند اما هر كدام روش��ی 
دارند و هر دو بی قرینه بوده اند و معاصر یكدیگرند...« 

)منش��ی قمی،1383،ص44(.
این مقایس��هؤ تفضیلی گاهی نه برای ی��ک هنرمند یا اثر، 
بلك��ه برای یک گ��روه، قوم و حتی ملت مورد اس��تفاده 
ق��رار می گی��رد. چن��ان ك��ه در مناق��ب هن��روران آمده 
اس��ت: »اگر چه مهارت جلدسازان ایرانی در حل كاری 
ط��ال و تزیی��ن مقطعات ج��ای حرف ندارد، ام��ا مجلدان 
روم��ی در ج��دول و زنجی��ره و دیگ��ر كاره��ای متعلق 
ب��ه ظراف��ت و نزاك��ت امتی��از و قدرت��ی باالت��ر دارند.« 
)عال��ی افن��دی،1369،ص113(. در اینج��ا می ت��وان به 
تقس��یم بندی دیگری نیز اش��اره كرد و آن مقایس��ه های 
درون فرهنگ��ی و ب��رون فرهنگ��ی اس��ت. هنگام��ی كه 
مقایس��ه میان دو هنرمند ی��ا دو اثر هنری از یک فرهنگ 
باش��د، در این صورت مقایسه درون فرهنگی محسوب 
می ش��ود چنانكه بیش��تر مثالهای این مقاله از این دست 
بودن��د، ام��ا هنگامی كه می��ان دو هنرمند ی��ا اثر هنری، 
ی��ا جماعتی از دو قوم باش��د، در این صورت مقایس��ه 

برون فرهنگی صورت گرفته اس��ت. 

گون��هؤ چهارم مقایس��ه، به مقایس��هؤ 
قرینه ای یا تساوی مربوط می شود. 
در ای��ن نوع مقایس��ه فراتر یا فروتر 
مطرح نیس��ت بلكه بیش��تر بر وجوه 
مش��ترك تأكید می ش��ود. برای این 
و  تاریخ نویس��ان  مقایس��ه  گون��ه 
تذكره نویس��ان گاهی از واژه های خاصی همچون قرینه، 

ثانی و ثالث استفاده كرده اند. 
قرین�هؤ ت�ام: در ای��ن رابط��ه از كت��اب تاری��خ رش��یدی 
مث��ال می آوری��م هنگام��ی كه در ذك��ر برخی از نقاش��ان 
می نویس��د: »استاد شیخ احمد، برادر بابا حاجی و موالنا 
جنید و اس��تاد حس��ام الدین غداره گر و موالن��ا ولی، این 
جمل��ه اس��تادان ماهرن��د و ب��ر یكدیگر رجح��ان ندارند«. 
)دوغالت،1383،ص319(. مؤلف در اینجا ضمن تأكید بر 
اس��تادی همهؤ این هنرمندان از اینكه ذهن مقایسه گر افراد 
بخواه��د یكی را بر دیگری ترجی��ح دهد، مقاومت می كند. 
مؤلف كتاب گلس��تان هنر در خص��وص موالنا ابراهیم و 
مقایسهؤ آن با خواجه عبدالحی و موالنا درویش می نویسد: 
»موالنا ابراهیم از خوشنویس��ان مقرر است و او را ثالث 
خواجه عبدالحی و موالن��ا درویش می توان گفت. او خط 
را بغای��ت نازک و صاف س��اخت، از استرآبادس��ت...« 
)منش��ی قم��ی،1383،ص47(. همچنی��ن منش��ی قمی در 
مورد عبداهلل صیرفی گفته است كه »عبداهلل صیرفی ولد 
خواج��ه محمود صراف تبریزی اس��ت یاقوت عصر خود 

بوده شاگردی سید حیدر نیز نموده...« )همان،ص24(.
قرین�ه ناق�ص: در ای��ن گون��ه آث��ار دو یا چند نف��ر با هم 
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مقایس��ه ش��ده و آن را مس��اوی  و مش��ابه می دانند تنها 
در م��وردی میان آنها تمایز قائل می ش��وند. میرزا حیدر 
دوغالت به هنگام ش��رح مصوران می نویسد: »قاسم علی 
چهره گش��ای ش��اگرد بهزاد اس��ت، كارهای وی قریب با 
بهزاد است و در همان اسلوب. كسی كه ممارست بسیار 
كرده باش��د در می یابد كه كارهای قاس��م علی درس��ت تر 
است نس��بت به بهزاد و اصل طرح وی بی اندام تر است.« 

)همان،ص318(.  
قرینه س�ازیهای عمل�ی: یك��ی از موضوع��ات جالبی كه 
در تاری��خ هن��ر ب��ه آن برمی خوری��م موض��وع امضاء و 
امضاء هایی اس��ت كه برای قرینه سازی صورت می گیرد 
و در ای��ن نوش��تار با عنوان »قرینه س��ازی عمل��ی« از آن 
یاد ش��ده اس��ت. این مس��ئله گاهی نیز برای نش��ان دادن 
ق��درت هن��ری بوده اس��ت چنان ك��ه برخ��ی از هنرمندان 
امضای هنرمندان بزرگ پیش��ین را تقلی��د می كردند تا با 
ارائه آنها و باور دیگران قدرت كار خود را نش��ان دهند. 
یک نمونه ش��بیه به ای��ن را می توان از مناقب هنروران در 
مورد خوش��نویس بزرگ ابراهیم سلطان بن شاهرخ خان 
نق��ل كرد ك��ه می گوی��د: »روزی ب��ه تقلید از خ��ط یاقوت 
قطع��ه ای نوش��ت و به »كتب��ه«ی خود مذیل س��اخت و به 
ب��ازار فرس��تاد. از لطافت��ی كه در خط داش��ت، هیچ كس 
احتم��ال خ��الف نداد. به تص��ور آنكه خط یاقوت اس��ت، 
ب��ه وزن قطعه زر و جواهر كش��یدند و به ارزش آن زر و 
سیم بدان دادند. زهی حسن خط مرغوب و كتابت مقبول 
نامعی��وب ك��ه نتوانس��تند جواهر حروف��ش را از مفردات 
یاق��وت بازشناس��ند. چنان كه زواهر ظروف��ش از معانی 

لع��ل و یاقوت خالی نماند.» )عالی افندی،1369،ص49( و 
یا در تذكرهؤ خوشنویس��ان راجع ب��ه خواجه محمود ذكر 
ش��ده اس��ت: »موالنا خواجه محمود ]نیشابوری[ شاگرد 
بالواس��طهؤ مال میرعلی اس��ت.خط خفی و جلی او بدرجهؤ 
اعلی است گاهی كه قطعه و كتابت خود را بنام مال میرعلی 

میكرد- مردم كم می شناختند.« )دهلوی،1377،ص83(.
البته مثنی س��ازی همواره به این صورت انجام نمی گرفته 
اس��ت زیرا گاهی نیز ش��اگرد با اجازه امضای اس��تاد را 
ب��ه كار می برده اس��ت. به عبارت دیگ��ر، همان طوری كه 
اس��تاد و مربی مالک و میزانی برای مقایسهؤ تفضیلی بود 
میزان و مالكی برای همانندی آثار نیز می توانست باشد. 
چنان كه برخی از استادان حتی اجازه می دادند تا امضای 
آنها را یكی از ش��اگردان برترش جعل كند. این مسئله را 
می توان در مورد میرعلی و میرچلمه مش��اهده نمود. در 
این خصوص مؤلف مناقب هنروران می نویسد: »حكایت 
می كنن��د كه میر چلم��هؤ نامدار، در روزگار اس��تادش میر 
علی، چنان س��رآمد كار و نادرهؤ اعصار و مش��هور دار و 
دیار ش��د كه موالنا میرعل��ی از راه احترام بدو اجازه داد 
كه زیر قطعاتش »كتبه«ی او را بنویس��د. یعنی مقام او را 
با خود برابر دانست و برتری او را بدین طریق ابالغ كرد« 

)عالی افندی،1369،ص78(.
ب��ا ای��ن ح��ال حت��ی در مقایس��هؤ تس��اوی نی��ز گاه��ی 
می ت��وان برخ��ی تمای��زات را كه ب��ه طور ضمن��ی ارائه 
ش��ده اند، برش��مرد، چنان كه به طور مث��ال مؤلف كتاب 
مناق��ب هن��روران درم��ورد مالحس��ن قره حص��اری از 
خوشنویسان بزرگ آورده است: »یكی دیگر، مالحسن 
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است كه با لقب قره حصاری قولی شهرت دارد. در خط 
ثلث اگر فراتر از اس��تادش نباش��د، فروتر نیست« )عالی 
افن��دی،1369،ص46(. در این جمل��ه به طور ضمنی میل 
به برتری مالحسن احساس می شود. گاهی نیز برخی از 
در توصیف خود را قرینه اس��طوره های هنری می دانند. 
چنان كه مؤلف تحفهؤ س��امی در مورد میرزا محمد امینی 
می نویس��د: »از زرگری میل به ظرافت بیش��تر دارد، در 
ش��عر خود را قرینهؤ خسرو و س��عدی می پندارد.« )سام 
میرزا،1314،ص238(. در این صورت یعنی هنگامی كه 
خود هنرمند به همانندپردازی و قرینه س��ازی می پردازد 

می توان گفت خودقرینه پردازی صورت گرفته اس��ت. 
موض��وع جال��ب توج��ه دیگر این اس��ت كه گاه��ی برخی 
قرینه ه��ا خ��ود م��الك و میزان��ی ب��رای قرینه پردازیهای 
دیگر می ش��وند. در نتیجه، قرینه های پیش شناخته شده 
می توانند همانند پیش متنها برای شناساندن بیش متن نوین 
مورد اس��تفاده قرار گیرند. به طور مث��ال در دیباچهؤمیر 
علی هروی آمده است: »موالنا مال اظهر هروی- رحمه اهلل 
علیه- در برابر حكیم جعفر، حكم خواجه عبداهلل صیرفی 
دارد نس��بت ب��ه خواجه یاقوت، اگر چ��ه موالنا صافتر از 
موالنا حكیم جعفر نوش��ت لیكن در اصول به او نرسیده« 

)مایل هروی،1372،ص93(.
برای مقایسه همواره میزان و مالكی 
الزم اس��ت كه این می��زان و مالک با 
توجه ب��ه محققان می تواند گوناگون 
باش��د. ام��ا برخ��ی از هنرمن��دان و 
برخ��ی از عناص��ر چنان اش��تهاری 

دارند كه به  اس��طوره تبدیل ش��ده اند. این اس��طوره های 
هن��ری به م��رور زمان به می��زان و مالكی برای مقایس��ه 
تبدی��ل می ش��وند ت��ا جایی كه ه��ر گاه محققان خواس��ته 
باشند كس��ی را مورد س��تایش قرار دهند، او را با شرط 
یا بدون شرط با این هنرمند اسطوره ای مقایسه می كنند. 
هنگامی كه گفته می ش��ود مقید، یعن��ی به زمان یا مكان و 
ی��ا چیزی دیگ��ر مقید می كنند. مث��الً می گویند الف مثل ب 
 در زم��ان خ��ودش می ماند ی��ا اینكه الف مثل ب در ش��هر 

خودش است. 
یك��ی از مالكه��ا و میزانه��ای مقایس��ه در خ��ط و به ویژه 
ن��زد رساله نویس��انی همچون منش��ی قمی همان��ا یاقوت 
مس��تعصمی اس��ت. منش��ی قمی هرگاه بخواهد كسی از 
اهل خوشنویس��ی را س��تایش و او را به بزرگی یاد كند، 
به یاق��وت همانند می كند. چنان كه در م��ورد موالنا مالك 
می نویس��د: »موالنا مالک اگر چه بدیلمی اشتهار دارد اما 
وی فیلواگوشی قزوینی است. در بدو حال پیش والد خود 
موالنا امیر ش��هره خط ثلث و نس��خ مش��ق كرد و خطوط 
سته را خوش می نوشت و نسخ او را كسی از نسخ یاقوت 
تفرقه نمی كرد...«)منش��ی قمی،1383،ص93(. همچنین 
در گلس��تان هنر در خصوص كمال الدین بهزاد و مقایسهؤ 

او با مانی اسطوره ای می خوانیم:
»نگار زغالش بچابک روی
بهست از قلم گیری مانوی

اگر مانی از وی خبرداشتی
ازو طرح و اندازه برداشتی« )همان،ص134(.

»آق��ا رضا ول��د موالنا علی اصغر كاش��انی اس��ت اگر زمانه 
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بوجود با وجود او افتخار نماید میش��اید چون در تصویر و 
چهره گش��ایی و شبیه  كش��ی نظیر و عدیل ندارد و اگر مانی 
زن��ده بودی و اس��تاد بهزاد حی��ات یافت��ی روزی یكی صد 
آفرین بروی نمودی و دیگری بوس��ه بر دس��ت وی نهادی 
همگی اس��تادان و مصوران نادره زمان او را باستادی مسلم 

دارن��د...«  )همان،ص��ص150-151(.
گاه��ی نویس��ندگان ب��رای س��اخت 
ب�ه  ن�وی���ن هن���ری  اس��ط�وره های 
و  می پ�رداختن��د  اس�طوره ش���ك�نی 
اس��طوره های بزرگ��ی ك��ه خ��ود یا 
دیگ��ران س��اخته بودند را ب��ا اغراق 
ك��ردن در م��ورد دیگ��ر هنرمن��دان 
می شكس��تند. چن��ان ك��ه در گلس��تان هنر درب��ارهؤ نواب 
روح اهلل  می��رزا  ابراهی��م   س��لطان  ابوالفت��وح   میرزای��ی 

آمده است: 
»خط یاقوت را هر كس كه دیدی

بیک مثقال زر حرفی خریدی
اگر یاقوت خط او بدیدی

بصد مثقال هر حرفی خریدی«)همان،ص107(.
مان��ی،  همچ��ون  مصداق��ی  اس��طوره های  از  گذش��ته 
ابن مقل��ه، اب��ن ب��واب، یاقوت، به��زاد و س��لطان محمد، 
برخی از چهره های كهن الگویی نیز در اسطوره پردازی 
بس��یار مهم بوده اند. به همین دلیل نقش پدر و استاد در 
مقایس��ه ها در دو شكل اسطوره سازی و اسطوره شكنی 
مهم و رایج بوده اس��ت. در بسیاری از موارد مقایسه ها 
با توجه به ارتباط نسبی میان افراد و مدرسه ای صورت 

می گی��رد. رابطهؤ پ��در و فرزن��دی و رابطهؤ ب��رادری در 
مقایسه های انجام شده بسیار زیاد است. نقش ارتباطات 
نسبی در دوران سنتی بسیار مهم بوده است و از سوی 
دیگر نظام آموزشی س��نتی اهمیت زیادی به روابط پدر 
و پس��ر می داده اس��ت و اغلب هنرمندان می كوشیدند تا 
هنر خود را به فرزندانش��ان انتقال دهند. منشی قمی در 
مورد میر مصور می گوید: »پس��رش میرسیدعلی كه در 
هنرمندی از پدر بهتر بود پیش تر به هند ش��تافت پسر و 
پ��در هر دو بجان��ب هند افتادند، در آنج��ا رحلت كردند« 

)هم��ان، ص139(.
در مناق��ب هن��روران نی��ز آم��ده اس��ت: »ش��اه قول��ی 
ش��اگرد آقامیرك اس��ت ... اگ��ر چون هنر خ��ود اخالق 
پس��نده ای ه��م داش��ت در زم��ان او به��زاد ش��هرت پیدا 
نمی ك��رد و اگر نس��بت ب��ه طبع دقیقش ب��ه جانب رعایت 
آداب ملوك نیز س��الك می ش��د در روزگار او كس��ی نام 
 و رس��م و نش��ان مانی خاك ریز را بر زب��ان نمی آورد« 

)عال��ی افن��دی، 1369، ص106(.
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چنان ك��ه مالحظه ش��د، مقایس��ه با 
مطالع��ات  در  آن  گوناگ��ون  ان��واع 
هنری بسیار رایج بوده و از عناصر 
مهم و اساسی آن محسوب می شده 
اس��ت. این مقایس��ه ها به دو ش��كل 
صریح و ضمن��ی صورت می گرفته 
است. همچنین مقایسه می تواند در دو حوزهؤ مؤلف یا اثر 
صورت بگیرد. در مطالعات انجام شده مشخص می شود 
كه منتقدان و تذكره نویس��ان دارای سلیقه ها و گرایشهای 
گوناگونی هس��تند، اما در مجموع كش��ش آنها بیش��تر به 
س��وی مؤلف محوری اس��ت. البته چنان كه گفته ش��د، در 
تمام��ی این آثار مقایس��هؤ اثر هم تا حدی دیده می ش��ود و 
ن��زد برخی همچون بابرنامه و تاریخ عالم آرای عباس��ی 
توجه به اثر بیش��تر مشهود است. در پایان الزم است بر 
نقش اسطوره پردازی و اهمیت آن در مقایسه به ویژه در 
نقد س��نتی اشاره كرد. اس��طوره همانند یك عنصر تثبیت 
كنن��ده و ی��ك مالك مطمئن برای مقایس��ه و داوری به كار 
گرفته می ش��ده است. به همین دلیل همواره برای مقایسهؤ 
بهت��ر و ب��رای بی��ان زیبات��ر و اقتصادی ت��ر از اس��طوره 

استفاده شده است. 
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نظریهؤ واسازی و هنر

نظریهؤ واس��ازی كه در زبان فارسی به ساخت شكنی، شالوده شكنی و برخی اصطالحات 
دیگر موسوم و شناخته شده است، از نظریه های نوین فلسفی، فرهنگی و هنری محسوب 
می ش��ود. این نظریه كه در ش��رایطی وی��ژه  و در دوران طالیی نقدهای ق��اره ای به ویژه 
فرانس��وی بروز یافت با نام دریدا عجین ش��ده است. در واقع، كمتر نقدی تا این حد به یك 
ش��خص وابسته اس��ت. البته دلیل این وابستگی نو بودن آن نیز می باشد و انتظار می رود 
با ظهور نس��لهای پسین و چهره های برجس��ته ای كه در حال ظهور هستند، این نظریه از 
انحصار كنونی دریدا درآید و نظریات او واس��ازی گردد. در نتیجه بی دلیل نیس��ت كه در 
مطالبی كه خواهد آمد، تا این اندازه حضور یك ش��خص و نظریاتش كانونی می شود. در 
اینجا تالش می ش��ود به آرای نقد واس��ازانه به طور گذرا اشاره  گردد تا مقاالت ارائه شده 
بیشتر برای دانشجویان عالقه مند مفید واقع شوند. بی شك استادان گرامی از خواندن این 

مقدمه بی نیاز خواهند بود.
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دریدا در مقابل زبانشناسی سوسوری و پدیدارشناسی هوسرلی

موض��وع ارتب��اط و تقاب��ل گفتار و نوش��تار، به گذش��ته ای دور بازمی گردد، گذش��ته ای 
اس��طوره ای كه به خلق نوشتار مربوط می ش��ود. اولویت و ارجحیت یكی بر دیگر نیز در 
طول تاریخ موجب خلق مباحث و نوش��ته های فراوانی گش��ته است. با ظهور زبانشناسی 
سوس��وری »گفتار« موضوع اصلی زبانشناس��ی گردید. دریدا این اولویت سوسوری را 
تبلور اهمیت دادن فلس��فهؤ غرب به گفتار از زمان آغاز خود به ویژه افالطون می پندارد و 
ریش��هؤ آن را در متافیزیك حضور می داند. دریدا با انكار چنین اولویتی، بر نوشتار تأكید 

می ورزد و مناقشهؤ نوینی را در خصوص روابط این دو دامن می زند. 
از نظ��ر دریدا نوش��تار به دلیل اس��تقاللی كه دارد محكوم می ش��ود. در گفتار وابس��تگی 
وجود دارد، زیرا بنیان گفتار بر اساس حضور نهاده شده است. دریدا- با تأثیرپذیری از 
پژوهش��های انجام ش��ده در مورد لوگوس )كالم، نظم و منطق( به ویژه از سوی هایدگر- 
كالم محوری را نماد متافیزیك حضور در فلسفهؤ غرب تصور می كند. او بر این باور است 
كه اولویت گفتار بر نوش��تار و به طور كلی اولوی��ت متافیزیك حضور، یكی از ویژگیهای 
بارز فلس��فه و اندیش��هؤ غرب اس��ت و متفكران بزرگی همچون افالطون، ارس��طو، هگل، 
هوس��رل و سوس��ور آن را نمایندگ��ی كرده اند. او ب��ه ویژه به سوس��ور و نظریات او به 
عنوان پایه گذار زبانشناس��ی می پردازد كه یكی از نخس��تین اصول خود را برتری گفتار 
بر نوشتار اعالم می كند. زبانشناسی سوسوری كه بر چندین دوگانه  استوار شده است، 
در بررس��ی دوگانهؤ گفتار-نوشتار با صراحت موضوع اصلی خود را گفتار قلمداد می كند 
و برای نوش��تار نقش��ی پس��ین قائل اس��ت. برای توضیح علت آن هم حداق��ل به دو علت 
می پردازد: تقدم زمانی گفتار بر نوشتار در تمدنهای كهن و نبوِد نوشتار در برخی جوامع 

دوران ما. نوشتار در این اندیشه بازنمایی گفتار است.
دریدا درس��ت ب��ر نقطهؤ مقابل این دی��دگاه چند هزارس��الهؤ غرب یا حداقل دیدگاه مس��لط 
پافش��اری می كن��د. او ب��رای مقابله با بنیانهای فلس��فی غرب به وی��ژه متافیزیك حضور-
كه بیش��تر وجود و حضور را یكی انگاش��ته اس��ت- به تجلیل نوش��تار می پردازد. س��ال 
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1967 برای این موضوع س��الی غنی محسوب می ش��ود، زیرا او در طول شش ماه از این 
س��ال به چاپ س��ه اثر مهم می پردازد كه عبارت اند از: آوا و پدیدار، نوش��تار و تفاوت و 
گراماتولوژی. دریدا در این آثار ضمن بررس��ی فلس��فی و زبانشناختی گفتار و نوشتار، 
می كوش��د تا اولویت و ارجحیتی را كه در طول تاریخ به گفتار داده ش��ده است، واسازی 
كن��د و ای��ن قطعیت را ب��ه چالش بكش��اند. در واقع، او قص��د دارد همراه با ب��ه تعلیق در 
آوردن چنین قطعیتی، یكی از بنیانهای فلس��فهؤ غرب را واس��ازی كند. نتایج چنین تحلیلی 
 از س��وی دری��دا تأثی��ر عمیقی ب��ر نوع نگرش ب��ه آثار ادب��ی و هنری می گ��ذارد كه به آن 

پرداخته خواهد شد.
نزد اغلب محققان، زبان دارای دو ش��كل گفتاری و نوش��تاری است، اما در نظر برخی از 
متفكران به ویژه هوس��رل این زبان دارای س��طح دیگری نیز می گردد و سطح دوتایی را 
به س��ه تایی افزایش می دهد. این سه س��طح عبارت اند از: خودگویی، دگرگویی گفتاری و 
دگرگویی نوشتاری. اتفاق مهّم دیگری كه با پدیدارشناسی هوسرلی رخ می دهد، اهمیتی 
اس��ت كه خودگویی به ج��ای دیگرگویی می یابد. به عبارت دیگر، برای هوس��رل زبان به 
میزان حضوری و بی واس��طه بودن از اهمیت بیش��تری برخ��وردار می گردد. این داوری 
و قض��اوت در مورد انواع زبانها بر اس��اس همان »متافیزیك حض��ور« صورت گرفته كه 
قرنها بر بخش بزرگی از فلس��فهؤ غرب مسلط بوده است. بر اساس این استدالل دورترین 
و واس��طه ای ترین نوع زبانی، نوش��تار اس��ت و ب��ه همین دلیل از لح��اظ مرتبه و اولویت 
نی��ز كمترین اهمیت را دارد. با چنین تفكری، زمان حال نس��بت ب��ه زمانهای دیگر جایگاه 

خاصی پیدا می كند، زیرا در زمان حال است كه امكان حضور میسر می شود. 
دری��دا دربارهؤ نوش��تار همزم��ان در مقاب��ل دو نظریه پرداز و بنیانگذار یعنی سوس��ور و 
بنیانهای زبانشناس��ی او و هوس��رل و بنیانهای پدیدارشناس��ی او قرار می گیرد. دریدا با 
رد متافیزی��ك حضور، به واس��ازی و حتی وارونه س��ازی هرم هوس��رلی می پردازد و با 
دفاع از نوشتار، برای زبان اهمیت و استقالل خاصی قائل می شود. این نوع نگرش دریدا 
برخاسته از جایگاهی است كه زبان در قرن بیستم و به ویژه نیمهؤ دوم این قرن پیدا كرد. 
در این دوره تقابل زبانشناسی و فلسفه و نیز زبان و تفكر تا حد زیادی برطرف شد. زبان 
و دس��تاوردهای زبانشناسی بر حوزه های گوناگون علوم انسانی حتی فلسفه راه یافت و 
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در بس��یاری بخش��ها بر آنها مس��لط گردید. بدین ترتیب، تقابل میان زبان و تفكر از میان 
رفت و بس��یاری از آثار به یكی بودن این دو پرداختند. گویی زبان و فلس��فه كه در آغاز 

فلسفه رابطه ای تنگاتنگ داشتند، دوباره با یكدیگر مرتبط و متصل شدند. 
دری��دا با اهمیت دادن به نوش��تار، نه فقط در مقابل متافیزی��ك حضور قرار می گیرد، بلكه 
با جدا كردن متن از مؤلف، متن را اس��تقالل می بخش��د. این جداس��ازی متن از مؤلف در 
تفك��رات حلق��هؤ »ت��ل كل« و به ویژه روالن بارت كه تا س��ر حد »مرگ مؤل��ف« پیش رفت، 
ریش��ه دارد. متن با جدایی از مؤلف و انكار نقش مالكیت مؤلف، مهم ترین و مطمئن ترین 
مفس��ر خود را نیز از دس��ت می دهد. بزرگ ترین اثر و دس��تاورد انكار تس��لط و مالكیت 
مؤلف بر متن و تفس��یر آن- كه از دیر باز در انحص��ار مؤلف بود- خروج از این انحصار 
است. با این انكار، نوشتار از هرگونه تفسیر مسلطی رها می شود و به طور مستقل خود 
را ب��رای خوانش��های گوناگون و متفاوت آم��اده می كند. با چنین عملیات��ی، دریدا متن را 
از عناص��ر ثاب��ت خود همچون مؤلف و معنای اس��تعالیی آن عاری می كن��د و متن نیز از 
ثابتها و سكونهای خود بریده و به پدیده ای متغیر و سیال تبدیل می شود. در نتیجه، متن 
خود را آمادهؤ برداشتهای گوناگون و تفاسیر متفاوت می كند. در همین جاست كه اهمیت 
خواننده نیز بیش از پیش مش��خص می شود. متن نزد مخاطب است كه می تواند معناهای 

خود را آشكار نماید؛ معناهایی كه هر خواننده می تواند از آن برداشت كند. 

تعویق و تعلیق معنا

نظریهؤ دوگانگی دال- مدلول و رابطهؤ اعتباری آنها در دورهؤ خود یك تحول نظری در حوزهؤ 
مطالعات زبانی محس��وب می شود، زیرا این نظریه با بینش حاكم بر نظریه های زبانی كه 
اغل��ب نام گ��را بودند و به روابطی طبیعی و ذاتی میان اس��م و مس��ّما اعتقاد داش��تند، در 
تقابل بود؛ اندیش��ه ای كه هزاران سال بر بخش گسترده ای از باورهای بشری حاكم بود. 
اعتقاد به قدرت كلمه و رابطهؤ عمیق و وجودی میان كلمه و معنا كه بر اس��اس آن علوم و 
فراعلوم��ی چند نیز ایجاد ش��ده بود، با نظریهؤ اعتباری بودن رابط��هؤ میان دال و مدلول تا 
ح��د زیادی مورد انكار قرار گرفت. پیش از سوس��ور نیز متفك��ران زیادی اعتباری بودن 
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تصویر و مفهوم را باور داش��تند، اما سوس��ور این موضوع را در قالب یك نظام نظری و 
منسجم در خصوص زبان مطرح كرد كه پیش تر مطرح نشده بود. نظریهؤ سوسور كه پایه 
و اس��اس مباحث زبانشناسی و نشانه شناس��ی قرار گرفت، به سرعت توسط متفكران و 
منتقدان دیگر حوزه ها �  جز حوزهؤ مطالعات زبانی �  به كار گرفته ش��د. در ادبیات و هنر 
و حتی اسطوره شناسی و روانشناسی از زبانشناسی سوسوری استفاده های زیادی شد 
و در مراحل نخس��ت نیز موجب دس��تاوردهای بزرگ و بی سابقه ای گردید، اما رفته رفته 
با گسترش این مباحث در حوزه های یاد شده و با افول اندیشه های مسلط ساختارگرایی 
ضعفه��ای این نظریه نیز نمای��ان گردید. یكی از حلقه هایی كه خود وامدار سوس��ور بود 
و نظری��ات او را نیز به عرصهؤ ادبیات و هنر كش��اند، حلقهؤ ت��ل كل بود. اما همین حلقه كه 
دریدا در آن ش��ركت داش��ت، رفته رفته ضعفهای نش��انه و دوگانه های دال و مدلول را با 

ویژگیهایی كه سوسور و پیروانش متصور شده بودند، به چالش جدی كشاند. 
دریدا نس��بت به این نظریه انتقادهای اساس��ی داش��ت و به واس��ازی نش��انهؤ سوسوری 
پرداخت. مهم ترین انتقادات دریدا به این نظریه عبارت اند از: نخست اینكه او به نفی رابطهؤ 
ض��روری میان دال و مدل��ول پرداخت. از نظر او یك دال می توان��د مدلولهای گوناگون و 
حتی متفاوت )در معنای دریدایی( داشته باشد. بسیاری از آواها به ویژه در برخی زبانها 
تا ش��كل نوشتاری آنها مش��اهده نش��ود، می توانند مدلولهای گوناگونی به خود بگیرند. 
همانطوری كه بسیاری از نوشتارها به ویژه در برخی دیگر از زبانها تا هنگامی كه شكل 
آوایی آنها مش��خص نش��ود، می توانند مدلولهای متفاوتی به خ��ود بگیرند. )مثل گرد در 
زبان فارس��ی(. دوم، دری��دا اصل تفاوت میان دال و مدلول را م��ورد انكار قرار می دهد. 
به عبارت دیگر، جداس��ازی و تمایزی كه سوس��ور میان دال و مدلول قائل اس��ت، از نظر 
منتقدان و به ویژه دریدا مبهم و بی اساس است. دریدا در كتاب گراماتولوژی برای گریز 
از این دوگانگی یا كم رنگ كردن آن، دو شیوه را بر می شمارد: یكی، شیوهؤ كالسیك، كه 
بر فرودستی نشانه نسبت به تفكر تأكید می ورزد؛ و دیگری، كه ما در مقابل روش پیشین 
انجام می دهیم، به انكار نظامی می پردازد كه در آن تقلیل پیش��ین صورت گرفته اس��ت و 
نخس��ت تقابل محسوس و نامحسوس اس��ت. تقابل میان دال و مدلول نزد بسیاری تقابل 
میان محس��وس و نامحسوس است و این آن چیزی اس��ت كه دریدا به چالش می كشاند. 
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دری��دا در گراماتول��وژی تا آن جا پیش م��ی رود كه مدلول را معلول ابداع »وهم بش��ری« 
می داند؛ بشری كه از مواجهه با مسائل ساده هراس دارد و این هراس نیز زاییدهؤ متافیزیك 
حضور اس��ت؛ متافیزیكی كه به خلق یك »مدلول استعالیی« انجامیده است. سوم، با نفی 
مدلول فقط دالها می مانند و در نهایت، معناپردازی در ش��كل نوین خود حاصل انتقال بر 

روی زنجیرهؤ دالها خواهد بود. 
در نتیجه با نفی روابط قطعی و تثبیت ش��دهؤ میان دال و مدلول سوس��وری و به طور كلی 
واس��ازی نشانه توس��ط منتقدانی همچون دریدا، معناپردازی نیز نه فقط در زنجیرهؤ دالها 

صورت می گیرد، بلكه همواره با تعویق و تعلیق همراه خواهد بود.
 

بینامتنیت و واسازی

نظریهؤ واسازی كه دریدا بنیانگذار و بزرگ ترین چهرهؤ شناخته شدهؤ آن محسوب می شود، 
همانن��د دیگ��ر نظریه ها به طور دفعی و بدون گذش��ته نبوده اس��ت، بلك��ه فرایندی وجود 
داشته كه نتیجهؤ آن به این نظریه انجامید. در اینجا كوشش می شود به یكی از جریانات و 

نظریه هایی كه در شكل گیری واسازی تأثیر داشته است یعنی بینامتنیت پرداخته شود. 
بینامتنیت هم به صورت ارتباط میان مؤلفی و هم میان متنی تأثیراتی بر دریدا و این نظریه 
گذارده اس��ت. نخست اینكه هم بینامتنیت و هم واسازی توسط كسانی ارائه و مطرح شد 
كه همگی به حلقه تل كل تعلق داش��تند. به عبارت دیگر، هم كریس��توا و بارت و هم دریدا، 
هر س��ه به نوعی با حلقهؤ تل كل ارتباط داش��ته اند. بنابراین می توان با یقین اذعان كرد كه 
دریدا با نظریات كریس��توا و بارت به عنوان دو چهرهؤ بارز نظریهؤ بینامتنی آش��نایی كامل 
داش��ته اس��ت و احتمال تأثیر مس��تقیم نظریات این دو بر دریدا دور از ذهن نیس��ت. البته 
این تأثیرات متقابل بوده اس��ت، یعنی دریدا نیز به س��هم خود ب��ر این منتقدان تأثیر جدی 
گذارده است. سهمی كه دریدا در نوشته های شخصیتهای تل كل از دهه های هفتاد دارد، 
فصل نوینی را برای بسیاری از آنها می گشاید. همكاری بارت و دریدا در مباحث مربوط 
به پساس��اختارگرایی و نقش كریس��توا در تبیین واسازی به ویژه مصاحبهؤ معروف او با 

دریدا در خصوص نشانه شناسی و نوشتارشناسی نمونه هایی از این موضوع است. 
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دوم اینكه بینامتنیت اصولی را طرح كرد كه با مطالب منتشر شده از سوی نظریه واسازی 
مطابقت زیادی دارد. در اینجا فقط به بررس��ی احتمال تأثیرگذاری بینامتنیت بر واسازی 

بسنده و به دو اصل بینامتنی پرداخته می شود كه در اندیشهؤ واسازانه مؤثر بوده اند: 
1.مؤلفزدایی

روالن بارت بیش��تر با نظریهؤ »مرگ مؤلف« نزد بسیاری شناخته می شود. یكی از دالیلی 
كه او برای مرگ مؤلف بیان می كند، همین بینامتنیت اس��ت، زیرا روابط بینامتنی و نقش 
ای��ن رواب��ط در ایجاد و خلق اثر هنری موجب كم رنگ ش��دن نقش مؤلف می گردد. بارت 
این روند را تا آنجا پیش می برد كه اعالم می كند: مؤلف مرده است. با مؤلف زدایی از متن 
هنری، اثر تكیهؤ ثابتی را كه تا پیش از این در نقد س��نتی برای مؤلف قائل بودند، از دس��ت 
می ده��د. مؤلف موجب تثبیت یك متن نس��بت ب��ه برخی ویژگیها و تفاس��یر می گردید. با 
حذف تأثیرات اس��طوره ای مؤلف، متن از مالكیت او خارج می شود و به دلیل بی نیازی از 
مؤلف نقش گفتار كه همواره با حضور مؤلف همراه اس��ت نیز كاهش می یابد. در مقابل، 

نقش نوشتار نیز كه همواره از درجهؤ كمی برخوردار بوده، تقویت می یابد.
2.تمركززداییازمتن

بینامتنیت بر این اصل اس��توار شده اس��ت كه متنهای گوناگونی در شكل گیری متن نوین 
نقش دارند و نقش و حضور برخی از آنها را می توان حس نمود. بهتر است برای روشن تر 
ش��دن این مس��ئله به نقل قول بارت كه از واژهؤ واسازی نیز استفاده می كند، بیشتر توجه 
ش��ود: »مت��ن در زبان دوب��اره توزیع می ش��ود. یكی از راههای واس��ازی- باز س��ازی، 
جابه جایی متنها و پاره های آنهاست؛ پاره هایی كه پیرامون متن یا در نهایت در خود متِن 
مورد توجه وجود داش��ته اند یا هنوز وجود دارند: هر متنی یك بینامتن اس��ت«. كریستوا 
نیز به نوبهؤ خود تا جایی پیش می رود كه می توان نتیجه گرفت هیچ قس��مت از متن عاری 

از تأثیرات بینامتنی نیست. 
با چنین اصلی از متن تمركززدایی می شود، زیرا متن را  پاره هایی پیوسته می داند كه از 
متنهای پیش��ین برگرفته شده اند. این ویژگی متنی به او امكان چندصدایی و چندتفسیری 

را می دهد.
در نتیجهؤ ارتباط دریدا با حلقهؤ تل كل به ویژه كریستوا و بارت، می توان تأثیرات نظریات 
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دیگران را در ش��كل گیری نظریهؤ واس��ازی مش��اهده ك��رد. البته چنان كه گفته ش��د، این 
تأثیرات به صورت تعاملی و دوجانبه بوده است.

دریدا و هنر 

دری��دا توجه وی��ژه ای به هنر داش��ته و بیش از بس��یاری از منتقدان به هن��ر پرداخته 
اس��ت. البت��ه این توجه برای كس��ی ك��ه همواره از كالم محوری فلس��فهؤ غ��رب انتقاد 
می كرد، موضوعی غیر طبیعی به نظر نمی رس��د. در مقابل نیز نظریهؤ واس��ازی بیش 
از دیگ��ر نقده��ا م��ورد توج��ه هن��ر و هنرمندان ق��رار گرفت، زی��را با طبیع��ت هنر كه 
دوری از تك��رار اس��ت، ارتباط درون��ی دارد. یكی از تعاریفی كه از هنر ارائه ش��ده، 
همانا آش��نایی زدایی اس��ت. به عبارت دیگر، هنر در معنای عام آن كه ش��امل ادبیات 
نی��ز می ش��ود، طبیعت��ی س��اختارگریز دارد. به همین دلی��ل، یكی از عناص��ری كه با 
نظری��هؤ واس��ازانه پیوندی عمی��ق دارد، هنر اس��ت. البته هنر نی��ز دارای گوناگونی و 
تنوع اس��ت. چن��ان كه برخی از مكاتب و نظریه ها نس��بت به برخی دیگر به واس��ازی 

نزدیك ترند.
دریدا در نوشته های خود به طور مستقیم به هنرهای گوناگون توجه كرده است. از میان 
این هنرها به طور مش��خص می توان به نقاشی، معماری، س��ینما و تئاتر اشاره كرد. اما 
آن چیزی كه نزد دریدا در مورد هنر مهم اس��ت، مباحثی اس��ت كه نس��بت به نقد نقدهای 
هن��ری ب��ه عمل می آورد. در همین رابطه نقد نظریات كانت و هایدگر به ویژه بس��یار مهم 
اس��ت. نظریات دری��دا در مورد هنر و هنرمن��دان در خصوص نظریهؤ واس��ازی در بیش 
 از دهه��ا عن��وان كتاب و مقاله ای كه از وی در س��الهای مختلف منتش��ر ش��ده، به خوبی 

مشهود است. 

نقاشی و مرزهای لغزان هنر و ناهنر

دریدا نوش��تهؤ مس��تقل و مفصلی با عنوان حقیقت در نقاش��ی* دارد كه در آن به بحث در 
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خصوص نقاش��ی می پردازد. كتاب یاد ش��ده در س��ال 1978 به چاپ رسید و شامل پنج 
فص��ل گوناگون اس��ت. او در فصل نخس��ت با عنوان پ��اس- پارتوو به ط��رح موضوع و 
پرسشهای كتاب و برخی توضیحات در رابطه با اندیشهؤ فلسفی نسبت به هنر می پردازد. 
فصل دوم كتاب با عنوان پاررگون حاصل س��مینارهایی اس��ت كه در سال1972 برگزار 
گردیده و به اندیش��ه هگل و هایدگر دربارهؤ فلسفهؤ هنر اختصاص یافته است. فصل سوم 
یعنی + آر1 برای نمایش��گاه والریو ادامی2 با نام س��فر نقاش��یها نوش��ته شده است. فصل 
چهارم به معرفی اثر ژرار تیتوس- كارمیل3 در یك نمایش��گاه در مركز پمپیدو اختصاص 
یافته است. فصل پنجم با عنوان بازسازیها در خصوص تفسیری است كه مایر شاپیرو4 

بر متن هایدگر یعنی منشاء اثر هنری نوشته بود. 
در این نوشته او به حقیقت نقاشی و به نقد آراء كانت و پدیدارشناسان نسبت به محاكات 
افالطون��ی می پ��ردازد. حقیقت نقاش��ی این امكان را ب��ه دریدا می دهد تا به فلس��فهؤ هنر و 
واسازی این فلسفه بپردازد. به همین دلیل مهم ترین آرای هنری دریدا در اینجا گرد آمده 
اس��ت. دریدا در این كتاب به تفصیل به نظری��ات هگل، كانت و هایدگر می پردازد. چنانكه 
بیش��تر بحث در مورد مت��ن هایدگر همان��ا در همین كتاب حقیقت نقاش��ی صورت گرفته 

است. 
دریدا خود در مورد چگونگی نامگذاری كتابش توضیح می دهد كه این عنوان را از سزان 
برگرفت��ه اس��ت. او این موضوع را در فصل نخس��ت كتابش با عنوان پ��اس- پارتوو بیان 
می كند كه عنوان فصل نیز بس��یار مهم اس��ت. س��زان در س��ال 1905 در نامه ای به امیل 
برنار5 می نویس��د: »من نسبت به ش��ما در مورد حقیقت نقاشی احساس وظیفه می كنم، و 
آن را برایت��ان بازگو خواهم ك��رد« )Derrida, 1978, p. 6(. دریدا تأملی طوالنی بر روی 
این جملهؤ س��زان می كند. این جمله از س��وی یك نقاش )یعنی س��زان( مطرح می شود. این 
جمله یك نوشته است. این جمله بازگویی یك حقیقت را می دهد. موضوع »حقیقت نقاشی« 
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اس��ت. فرس��تنده نس��بت به گیرنده احس��اس تعهد و دین می كند. هر كدام از این مطالب 
برای محققی همچون دریدا می تواند مهم باش��د و او را به تأمالتی گس��ترده و عمیق وادار 
نماید. آن چیزی كه بس��یار مهم اس��ت، بیان نقاش��ی همچون س��زان در مورد »حقیقت« 
اس��ت كه از چه گونه ای می تواند باشد. سپس موضوع به سوی چگونگی بیان در نقاشی 
سوق پیدا می كند و می گوید: »من به بیان نقاشی توجه دارم.« دریدا همچنان با این جمله 
بازی می كند و دربارهؤ وجوه گوناگون آن تأمل می نماید و باالخره می گوید: »من به بیان 
حقیقت در نقاشی توجه دارم.« چنان كه مالحظه می شود، تأكید دریدا همانند اغلب موارد 
ب��ر روی زبان و بیان متمركز می ش��ود. اما نقاش��ی چگونه می تواند بیان��ی برای حقیقت 
باش��د؟ آیا بیان نق��اش می تواند حامل حقیقت ش��ود؟ دریدا در اینجا از ویژگی ای س��خن 
می گوید كه با آن می تواند حقیقت نقاشی را توصیف كند. چه ویژگی یا ویژگیهایی موجب 
می ش��ود تا »حقیقت در نقاش��ی« امكان پذیر گردد؟ این پرسش همان پرسشی است كه از 

نخستین تأمالت بر روی اثر هنری برخاسته است. 
دریدا برای بررس��ی »حقیقت نقاشی« و به دنبال آن »حقیقت هنر« به نكاتی توجه می كند 
و آنها را چالش می كشاند كه ذهنیت محققان پیش تر به آنها عادت كرده و آنها را پذیرفته 
اس��ت. او همی��ن عناصر نخس��تین و پذیرفته را به چالش می كش��اند. نویس��نده پس از 
بررس��ی رابطهؤ فلس��فه و تاریخ و متعاقب آن وابستگی فلسفه و مسائل فلسفی به تاریخ، 
نسبت به پرسشهای تثبیت شدهؤ فلسفهؤ هنر نیز تردید می كند. پرسشهایی همچون: »هنر 
 چیس��ت؟ منشاء هنر یا اثر هنری چیست؟ معنای هنر چیست؟ هنر چه می خواهد بگوید؟« 
)Ibid, p. 26(. دری��دا می گوید: چنین پرسش��هایی موجب پاس��خهای خاصی می ش��ود 
و ب��ه عبارت دیگر، پاس��خها در صورت این پرسش��های طرح ش��ده نهفته اند. او بر این 
باور اس��ت كه چنین پرسشهایی خود به  خود مخاطب را در مقابل تقابلهای سنتی فلسفهؤ 
غ��رب قرار می دهد. تقابلهای��ی همچون: »معنا/صورت، درون/ب��رون، ظرف/مظروف، 
دال/مدلول و بازنماش��ده/ بازنماكننده« )Ibid(. در اینجا نویسنده به كالم-خردمحوری 
در فلس��فهؤ غ��رب اش��اره دارد و این نگرش به نقاش��ی را ك��ه از جنس دیگری اس��ت به 
چالش می كش��اند؛ پرسشهایی از جنس كالم برای حقیقتی از جنس تصویر. پرسشهایی 
 ك��ه حام��ل جهان بین��ی خاصی هس��تند و ب��رای ای��ن منظ��ور نویس��نده از واژهؤ تركیبی 
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هستی- پرسشی6 استفاده می كند. این پرسشها غیر از اینكه پرسش از هستی هنر است، 
همراه با خود هستی شناس��ی خاصی را نیز ش��امل می گردند. در همین خصوص است 
كه دریدا به دو چهرهؤ اصلی فلس��فهؤ هنر یعنی هگل و هایدگر می پردازد. او می كوش��د به 

توصیف نظریات این دو و بافت فلس��فی و تاریخی آنها بپردازد. 
دری��دا همچنی��ن به نظریات هگل دربارهؤ تقابل طبیعت و ذه��ن و همچنین طبیعت و فرهنگ 
اش��اره می كند. نویس��ندهؤ اثر »زیبایی شناس��ی« بر برتری هنر به طبیعت تأكید می ورزد، 
زیرا ذهن و روح را بر طبیعت مقدم و مرجح می شمارد. در چنین موقعیتی است كه هنر با 
تفسیر مذهبی و فلسفی خوانده می شود. در اینجا پرسش از زیبایی پرسشی برخاسته از 

.)Ibid, p. 34( »فلسفه است: »زیبایی چیست؟ زیبایی تولید هنر یعنی ذهن است

پاس- پارتوو و پاررگون

دری��دا در اواخر این فصل به س��راغ پ��اس- پارتوو یعنی عنوان فص��ل می رود. هنرمندان 
تجسمی به ویژه نقاشان از نقش پاس- پارتوو كه حاشیهؤ داخلی قاب است، آگاهی دارند. 
دریدا بر این حاش��یه های داخلی و خارجی تأكید خاصی دارد، زیرا این حواش��ی موجب 
واس��ازی دوگانهؤ متن هنری و متن غیر هنری می ش��ود. پاس - پارتوو مزاحم دسته بندی 
دوگانه ای می شود كه بسیاری از فالسفهؤ  غربی به ویژه كانت به آن پرداخته اند. از زمانی 
ك��ه هن��ر از زندگ��ی و صنعت جدا فرض ش��د و به دو دس��ته هنر و ناهنر تقس��یم گردید، 
همواره این پرس��ش وجود داش��ته اس��ت كه مرز واقعی این دو كجاس��ت؟ دریدا درست 
بر روی نقطه ای دس��ت می گذارد كه دیگران همواره خواس��ته اند از آن بگریزند. این نقطه 
مرزهای لغزان و حاشیه های اثر هنری در این نظام دوگانه است. در واقع، پاس - پارتوو 
این حاش��یهؤ خنثی كه برای جداس��ازی میان دو دنیای هنری و غیرهنری مورد اس��تفاده 
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قرار می گیرد، حاش��یه ای كه نقش آن جلوگیری از دخال��ت و ورود دنیای ناهنر به دنیای 
هنر اس��ت برای دریدا و واس��ازان دیگر درس��ت برعكس عمل می كند، یعنی آن چیزی كه 
برای مرزبندی و جداسازی مورد نظر بود، موجب بی مرزی و شكسته شدن دوگانه های 

تقابلی دو سوی مرز می شود. 
پاس - پارتوو در نزد دریدا تقریباً همان نقشی را پیدا می كند كه نزد ژنت به عنوان پیرامتن 
مطرح ش��ده اس��ت. دریدا در تعریفی كه از پاس- پارتوو ارائه می ده��د، به پیرامتن ژنتی 
بس��یار نزدیك می ش��ود: »تقریباً محل یك پیشگفتار یا یك هشدار، میان روی جلد است كه 
اسامی )مؤلف و ناشر( و عناوین )اثر، مجموعه یا حوزه(، كپی رایت، صفحهؤ سفید، و از 
س��وی دیگر نخس��تین واژهؤ كتاب، نخستین س��طر در اینجا لِمها، جایی كه اثر باید شروع 

.)Ibid, p. 17( »شود
دریدا بالفاصله عنوان فصل پس��ین خود را »پاررگون« می گ��ذارد. نقض این دوگانهؤ هنر 
و ناهنر در پاررگون بیش��تر نظر دریدا را به خود جلب می كند، زیرا ریشه شناس��ی واژهؤ 
تركیبی پاررگون این امكان را به دریدا می دهد تا برای موضع خود استدالل واژه  شناسانه 
را هم كه به پیروی از هایدگر عالقه  فراوانی بدان داش��ت، بیفزاید. پاررگون از دو قسمت 
یك پیش��وند )پار( به معنای پیرا یا فرا و یك اس��م )رگون( به معنای اثر تشكیل شده است. 
دریدا در این خصوص می نویس��د: »نه اثر و نه خارج از اثر، نه درون و نه برون، نه باال 
و ن��ه پایین اس��ت، این واژه هر تقابلی را انكار می كن��د، اما نامعین نمی ماند و به اثر امكان 

.)Ibid, p. 24( »می دهد
موضوع دیگری كه در این فصل جالب توجه اس��ت، قابهایی اس��ت كه در متن نوش��تاری 
فصل توس��ط دریدا ایجاد شده اس��ت. به عبارت دیگر، این فصل در میان متن نوشتاری 
قابهایی مش��اهده می ش��ود كه میان آنها س��فید و خالی اس��ت. در همان آغاز با تقریباً یك 
سطر توضیح قابی گشوده شده است كه به اندازهؤ هفت سطر یك قاب خالی و سفید وجود 
دارد و باقی مطالب پس از قاب س��فید ادامه پیدا می كند. این بخش كه از دو فصل تش��كیل 
می ش��ود، دارای چهل و پنج قاب سفید و خالی است كه خود موجب واسازی متن مكتوب 
می گردد. همچنین این بخش دارای دو تصویر نقاش��ی اس��ت كه دریدا در خصوص آنها 

سخن گفته است. بخش پاررگون دارای دو فصل است: لِم و پاررگون. 
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در نتیجه دریدا حقیقت نقاش��ی را چنان كه فالس��فه و منتقدان پیشین به آن باور داشتند، 
به چالش می كشاند.

 
دریدا و معماری 

در می��ان هنره��ای گوناگون معماری از جمله هنرهایی اس��ت كه با اندیش��ه های دریدایی 
نخستین ارتباط برقرار كرد. حتی می توان گفت كه تعدادی از معماران در شكل گیری هنر 
پست مدرن و واسازانه نقش پیشگام را داشتند. برخی از معماران بسیار زود دریافتند كه 
اندیش��ه های واسازانهؤ دریدایی می تواند موجب دگرگونیهای اساسی در معماری گردد و 
مفاهیمی را كه معماری در طول هزاره ها به آنها عادت كرده است، دگرگون كرد و طرحی 

نو را بر اساس این نظریه نوین طراحی كرد. 
در س��الهای1970، تعدادی از معماران جوان به فكر تحوالت اساس��ی در ساختارهای 
تثبیت شده در معماری افتادند و كوشیدند تا از این ساختارهای دورهؤ خود گذر كنند. 
در می��ان این ع��ده می توان به معمارانی همچون پتر ایزنمن7، ریش��ارد میر8، ش��یژرو 
بان9، زاها حدید10، برنارد چومی11 اش��اره كرد. در س��ال 1988 فیلیپ جانس��ون12 و 
م��ارك ویگل��ی13 نمایش��گاهی ب��ا عن��وان: »معم��اری واس��ازانه« برگزار نمودن��د. این 
نمایش��گاه مخاطب��ان را با برخ��ی از فعالیته��ای معماران پس��ت مدرن همچون ژرلهی، 
ایزنمن، حدید، كوهاس و چومی آش��نا می كرد. ویژگی مشترك همهؤ این افراد با وجود 
تفاوتهایش��ان، غیرق��راردادی ب��ودن معم��اری ای بود كه ت��ا پیش از این ب��ه آن عادت 
ك��رده بودند. به همی��ن دلیل، معماری واس��ازانه بیش از هر چیز تعلی��ق متن معماری 
ساختارگراس��ت. میتران در س��الهای80  و 90 یكی از بزرگ تری��ن فعالیتهای معماری 

7. Peter Eiseman 
8. Richard Meier
9. Shigeru Ban
10. Zaha Hadid

11. Bernard Tschumi
12. Philip Johnson
13. Mark Wigley
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را ش��روع كرد و به معمارانی كه به واسازی معماری گذشته فكر می كردند، طرحهایی 
را س��پرد كه تكمیل موزهؤ لوور، كتابخانهؤ ملی و اپرای باس��تیل تعدادی از آنها بودند. 
این فعالیتهای معمارانه تحول بزرگی در معماری فرانس��ه و دیگر كشورها ایجاد كرد؛ 
تحولی كه با تحوالت فرهنگی و فلس��فی ارائه ش��ده توسط متفكران و منتقدانی همچون 

دریدا همسانی داشته است. 
برنارد چومی از مهم ترین چهره های معماری در ارتباط با نظریهؤ واس��ازانه محسوب 
می ش��ود. چومی در س��ال 1982 در كنكور بین المللی پارك دوالویلت14 انتخاب شد. 
او بر اس��اس نظری��ات ژاك دریدا همچنی��ن برخی از نویس��ندگان همچون ژرژ باتای 
و ب��ا توج��ه به بعض��ی از هنرها مانند س��ینما به طراح��ی یك گونهؤ نوی��ن در معماری 
نائ��ل ش��د، كه اقبال زیادی از این گون��ه نوین به عمل آمد و برخ��ی از مراكز فرهنگی 
و آموزش��ی را طراح��ی و اجرا ك��رد. چومی به ط��رح واحدهای نیمه مس��تقل و نیمه 
وابس��ته در ای��ن پارك دس��ت زد كه كاركرده��ای گوناگونی همچون تاالر موس��یقی، 
مح��ل ورزش و ب��ازی، كارگاه و... دارن��د و ه��ر ك��دام ب��ه ش��یوه ای با ه��م مرتبط 
می ش��وند كه از مركزیت یافتن عناصر جلوگیری می كند و هر واحد می تواند توس��عه 
و گس��ترش پی��دا كند، بدون اینكه به طرح كالن لطم��ه ای وارد كند. به بیان دیگر، متن 
پارك هنوز باز اس��ت و بر خالف معماری و متن س��اختارگرایی، متن واسازانه تن به 

تثبیت نمی دهد و بسته نخواهد شد.
از جنب��هؤ واژه  شناس��انه او ب��رای این واحده��ا از واژهؤ فولی15 اس��تفاده می كن��د. جنون، 
س��اختمان و... واژه ای كه فوكو نیز از آن بس��یار اس��تفاده كرد. مجموعهؤ پارك موجب 
ایجاد نوعی پویایی و گوناگونی می ش��ود، چینش مجموعهؤ عناصری كه مخاطب به دیدن 
آنها به این ش��كل عادت ندارد و حضور رنگهای جالب توجه، به ویژه رنگهای سرخ برای 

عناصر فلزی از خصوصیات این مجموعه است. 
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در این گونه عالوه بر مركزیت زدایی فضایی، چومی با واس��ازی و ساخت شكنی اصول 
معماری سنتی كوشید تا زمان و حركت را كه در معماری گذشته نسبت به آن بی توجهی 
ش��ده بود، مورد توجه قرار دهد. عالوه ب��ر مكان كه در معماری همواره محل ثبات بود، 
با نظریات چومی زمان نیز به معماری افزوده گردید. از س��ال 2000 به بعد توجه چومی 
به س��وی طراحی برج بیشتر جلب شد. او برج دیاوتای16 )2006-2004 پكن( و بلو تاور17 
)2006-2004 نیوی��ورك( را طراح��ی و به انجام رس��انید. چنان كه گفته ش��د، ایزنمن نیز 
در زمرهؤ معماران مؤثر در ارتباط با نظریهؤ واس��ازانه اس��ت. ایزنمن در سال 1985 طرح 
نظ��ری عن��وان »رومئ��و و ژولیت« را در مرك��ز ژرژ پمپیدو ارائه داد كه دری��دا نیز در آن 

شركت كرد.

دریدا و فیلم 

س��ینما و فیلم دارای ویژگیهایی هس��تند كه موجب ش��ده اند تا هم صورت آن و هم گاهی 
برخ��ی موضوع��ات آن و همچنی��ن تأثیرگ��ذاری آن توجه دری��دا و دیگر واس��ازان را به 
س��وی خود جلب كند. اما خود س��ینما نیز موضوع واس��ازی قرار گرفت. در این عرصه 
س��ینماگران واس��از كوش��یدند تا س��اختارهای روایی و ص��وری و همچنی��ن مضمونی 
س��ینمای كالس��یك را واس��ازی كنند. در این رابطه آنها نظریات و حتی حضور دریدا را 
نیز داش��تند. دریدا نسبت به هنر- صنعت سینما حس��اس بود و ضمن اینكه مطالبی را به 
فیلم، س��ینما و تلویزیون اختصاص داد، خود نیز در برخی از فیلمها نقش داش��ته اس��ت. 
دریدا اثری با عنوان اكوگرافی تلویزیون نوش��ته و در آن به طور انحصاری به تلویزیون 

پرداخته است. 
س��ینما به دلیل امكان خیال پردازی به ش��عر بس��یار نزدیك اس��ت، زیرا از شاخه های 

16. Tour Diayutai
17. Blue tower
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دیگ��ر هنری ب��ه خوبی برای تخیل پردازی بهره می برد. دریدا گاهی برای اس��تدالالت 
خ��ود ب��ه فیل��م روی م��ی آورد. نمون��هؤ ب��ارز آن  فیلم زمبی18 اس��ت كه دری��دا برای 
واس��ازی دوگانهؤ مرگ و زندگی به آن اش��اره دارد و مقولهؤ سوم یعنی نه مرگ و نه 
زندگی را مطرح می كند. فیلم زمبی ها در س��ال 1978 توس��ط جرج ا. رومرو19ساخته 
ش��د و محص��ول مش��ترك امریكا و ایتالیاس��ت. زمبی ه��ا یعنی مردگاِن زن��ده، به یك 
ش��هر حمل��ه ور می ش��وند و م��ردم به مرك��ز خرید آن ش��هر پن��اه می برن��د. در این 
فروش��گاه است كه نبرد میان زمبی ها و بازماندگان شهر آغاز می شود و صحنه های 
ترس��ناكی را ب��ه دنبال دارد. از این فیلم برداش��تهای اجتماع��ی و فرهنگی مربوط به 
مصرف زدگی جامعهؤ مدرن ش��ده اس��ت. ب��ه ویژه اینكه می��ان اجناس و به خصوص 
مانكنهای فروش��گاه و زمبی ها تش��ابه بس��یار وجود داش��ت و گاه��ی بازماندگان به 
اش��تباه می افتادند. اما برداش��تی كه دریدا از این فیلم می كند، بیش��تر معطوف همان 

نه مرگ و نه زندگی اس��ت كه به واس��ازی دوگانگی میان مرگ و زندگی می انجامد.
ع��الوه بر برخ��ی موضوع��ات و مضامی��ن س��ینمایی، در برخی مواقع خ��ود طبیعت 
س��ینما ك��ه بر اس��اس پویای��ی و حركت بن��ا ش��ده و دارای زمان و روایت اس��ت نیز 
توج��ه واس��ازان را به خود جل��ب كرده اس��ت. معماران واس��از به این نكته بس��یار 
توج��ه كرده اند. آنها كوش��یدند تا برخی ویژگیهای س��ینمایی همچون حركت را وارد 
معم��اری كنند ك��ه ویژگی اصلی آن همواره س��كون و ثبات بوده اس��ت. در زبان ما 
س��اكن ش��دن و مس��كن گزیدن و س��كونت كردن از یك ریش��ه اند و همگ��ی داللت بر 
تثبی��ت دارند و در مقابل حركت و جابه جایی قرار می گیرند. وجود ویژگی س��ینمایی 
در معماری نیز موجب واس��ازی س��نت معماری شده اس��ت. چومی و ایزنمن و دیگر 
معماران واساز كوش��یدند تا از این ویژگی سینمایی برای واسازی معماری استفاده 

كنند، چنان كه پارك دو الویلت یك نمونه از آن اس��ت. 
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تأم��الت دری��دا ب��ر روی هنر به مطالب��ی كه در باال گفته ش��د یا به ش��اخه هایی كه از 
آنها یاد ش��د، محدود نمی شود، زیرا نوش��ته ها و گفته های دریدا در خصوص هنر و 
همچنین هنرمندان در رابطه با واس��ازی هنری بس��یار گسترده تر از این است. چنان 
ك��ه نظریات دریدا و دیگر واس��ازان در مورد تئاتر كه از آن هیچ یاد نش��د، می تواند 
خود موضوع پژوهش��ی مس��تقل و مفص��ل باش��د. همچنین هنرهایی كه یاد ش��د، به 
مراتب جای بحث و گس��ترش بیش��تری دارد، چنان كه فقط حقیقت نقاش��ی كه آن هم 
تمام نظریات دریدا در خصوص نقاش��ی را ش��امل نمی شود، خود440 صفحه است. 
در اینجا كوش��یده ش��د پاره ای از نظریات او و دیگران به ویژه هنرمندان در رابطه با 

نظریهؤ واس��ازی مطرح گردد. 
مكات��ب و جریان��ات غرب��ی اغل��ب ب��ر اس��اس نفی مكات��ب و جریانات پیش��ین ش��كل 
می گیرند و با واس��ازی )به معنای عام آنها( ایجاد می ش��وند. به طور مثال رمانتیسم 
ب��ا نفی اصول یا برخی اصول كالسیس��م و رئالیس��م با نفی برخی اصول رمانتیس��م 
ش��كل گرفته اند. اغلب نظریه ها و نقدهای هن��ری و فرهنگی به همین صورت در غرب 
ایج��اد ش��ده اند. پرسش��ی كه در اینجا مطرح می ش��ود، این اس��ت: چ��ه تفاوتی میان 
ای��ن نظری��ه و نق��د با نظریه و نقدهای پیش��ین وجود دارد؟ در پاس��خ به این پرس��ش 
می توان گفت كه نظریهؤ واس��ازی نه یك جریان پیش��ین و مكتب قبلی، بلكه گس��تره ای 
ب��ه اندازهؤ تمام تاریخ غرب را به چالش و نقد می كش��اند. در نقدهای پیش��ین همواره 
به طوری رمانتیس��م بر ارزش��های قرون وس��طا و كالسیسم بر ارزش��های یونان و 
روم باس��تان تأكی��د داش��ته اند و بخ��ش محدودی از تاری��خ و ارزش��های آن را نفی 
می كردن��د، اما پیك��رهؤ نقد واس��ازانه تمام تاریخ یا بخ��ش عمدهؤ تاری��خ نظریهؤ ادبی، 
هنری و فلس��فی اس��ت. دیگ��ر اینكه منتق��دان نقد واس��ازانه همواره ب��ر این موضوع 
تأكی��د دارن��د كه قص��د راه اندازی یك گونه و ی��ك مكتب نوی��ن را ندارند و همواره در 
برافكن��دن بنیانه��ا و س��اختارهایی كه پیش تر مس��لّم و قطعی تلقی می ش��د، كوش��ش 
می كنن��د و اگ��ر هم به خلق اثری دس��ت می زنند، همانند معماریهای واس��ازانه، برای 
نق��د و نف��ی معماری مدرن اس��ت و به همی��ن دلیل خود این آثار نی��ز در خود عناصر 
واس��ازانه را به ش��كلی برجس��ته دارند. نظریه و نقد واس��ازانه در جهان به ویژه در 
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ای��ران مراحل نخس��تین خ��ود را می گذراند. به همی��ن دلیل هنوز پرسش��های زیادی 
در خص��وص این نقد مطرح اس��ت. البته و خوش��بختانه، در جامع��هؤ علمی و فرهنگی 
ایران تالش��های زیادی برای آش��نایی عالقه من��دان با این نظریه ص��ورت می گیرد و 
فرهنگس��تان هنر نیز هم اندیش��ی ای را به منظور بررسی آرای دریدا در هنر و فلسفه 
� چند ماهی پس از درگذش��ت دریدا � برگزار كرده كه مقاالت آن نیز به چاپ رس��یده 
اس��ت. پژوهشنامه می كوش��د تا با اختصاص این نقدنامه قدمی هر چند بسیار كوچك 
در خصوص آش��نایی بیش��تر دانش��جویان با این نظریه بردارد. در انتها از استادان 
گرام��ی كه مقاالت خود را در اختیار این پژوهش��نامه قرار دادند، چه آنهایی كه چاپ 
گردیده و چه آنهایی كه چاپ نش��ده اس��ت، تشكر می شود. جا دارد از دبیر علمی این 
ش��مارهؤ نقدنام��ه،  آقای دكتر امیرعلی نجومیان به دلی��ل زحماتی كه برای هماهنگی و 

گردآوری این مجموعه متقبل ش��ده اند نیز قدردانی ش��ود.

پژوهشنامه

* Derrida, Jacques. La VÉRITÉ EN PEINTURE, Flammarion, Paris, 1978
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نق��د شالوده ش��كنانه 
و  هن��ر  عرص��هؤ  در 

زیبایی  شناسی

دكتر حسینعلی نوذری 
عضو هیئت علمی دانش��كدهؤ حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی � واحد كرج

تاریخ دریافت مقاله: 86/2/20
تاریخ پذیرش نهایی: 86/5/30
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در مقال��هؤ حاض��ر به بررس��ی و تحلی��ل نظری 
پارادایم��ی عم��ده در  و مفهوم��ی دو جری��ان 
فلس��فه و نظری��هؤ اجتماع��ی خواهی��م پرداخت: 
شالوده شكنی و زیبایی شناسی. هر دو جریان 
به لحاظ تكوینی و تأسیس��ی و نیز از نظر خاس��تگاه به فلسفه باز می گردند 
و به لحاظ بس��ترهای كاركردی و ساختاری به حوزهؤ نظریهؤ اجتماعی، نقد 
اجتماعی و به  ویژه در عرصهؤ هنر )به لحاظ كاربردی( به تحلیل و بررسی 

كاربستهای هنر و زیبایی شناسی معطوف می شوند.
ابت��دا به طور مس��تقل به بح��ث و بررس��ی مقدماتی برای معرفی، ش��رح و 
تبیی��ن این دو جریان می پردازیم و پس از آن به بررس��ی كاربس��تهای نقد 
شالوده شكنانه )واسازانه، چنان كه در پاره ای منابع و محافل متداول است( 
در عرص��هؤ فراخ دامن زیبایی شناس��ی و فلس��فهؤ هنر خواهی��م پرداخت. در 
معرف��ی ای��ن دو مفهوم یا جری��ان پارادایمی ابتدا از منظر ریشه شناس��ی و 
معناشناسی و سپس از بُعد مفهومی و معرفت شناسی آنها را تحلیل و تبیین 

می كنیم.

واژگان كلیدی:
شالوده ش��كنی، زیبایی شناس��ی، پساس��اختارگرایی، نقد شالوده ش��كنانه 

)واسازانه(.
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تعبیر زیبایی شناس��ی یا »ایستتیک«1 
از ریش��هؤ یونانِی aesthesis به معنای 
ح��س یا احس��اس2 و ادراک حس��ی3 
گرفت��ه ش��ده اس��ت و كاربرده��ای 
ای��ن  معناشناس��انهؤ متنوع��ی دارد. 
تعبیر بیانگر كل قلمرو امر محسوس و امر معقول نیست، 
بلكه عمدتاً به آن بخش از قلمرو مذكور اشاره می كند كه با 
زیبایی سر و كار دارد و این واژه را می توان دربارهؤ آن به 

كار برد؛ منظور از زیبایی در 
اینجا ناظ��ر به نوعی مفهوم، 
وجه، كیفیت، حالت یا  صفت 
اس��ت. ام��ا ای��ن تعری��ف یا 
زیبایی شناسی،  از  توصیف 

تنه��ا بیانگر ی��ک بعد از ابع��اد مختلف و متنوع آن اس��ت. 
.)Reese, 1996, p. 7(

زیبایی شناس��ی در معن��ای وس��یع به منزلهؤ تأمل فلس��فی 
و نظ��ری در باب هنر و در تعبیر عام مس��امحتاً به عنوان 
مرادف و معادل فلس��فهؤ هنر به كار برده می ش��ود. از این 
منظ��ر، از آن ب��ه عن��وان مطالع��ه و تأمل در احساس��ات، 
مفاهیم، برداش��تها یا قضاوتها، دریافتها یا تلقیهای ناشی 
از نقد و بررسی دربارهؤ هنرهای مختلف، فعالیتهای هنری، 
آثار هنری، خالقیت هنری، استعداد، ذوق، سلیقه و قریحهؤ 
هنری و فراتر از آنها دربارهؤ رده ها و گستره های وسیع تر 
و متنوع تری از موضوعات، پدیده ها و اموری یاد می شود 
كه فعال، پویا، زیبا، واال، متعال، متحول و متكامل به نظر 

می رسند. 
 ای��ن واژه نخس��تین ب��ار توس��ط الكس��اندر بامگارت��ن4 
)62-1714( فیلس��وف آلمان��ی، در گفتمان م��درن دوران 
روش��نگری و در چارچ��وب ایدئالیس��م آلمان��ی، ابت��دا در 
رساله ای در سال 1735 و پس از آن در سال 1750 در كتاب 
معروف وی یعنی ایس��تتیكا5 ب��ه منزلهؤ یک گفتمان نظری و 
ش��اخهؤ معرفت شناسی مستقل از فلس��فه، اما قویاً متأثر از 
آن و در پیون��د ب��ا آن مطرح و ارائه ش��د. وی بر آن بود تا 
این گفتمان معرفتی مس��تقل به عنوان یک رشتهؤ دانشگاهی 
در كن��ار س��ایر رش��ته ها یا 
حداقل ب��ه عنوان ی��ک دورهؤ 
درس��ی اساس��ی و جامع در 
ش��ود؛  تدریس  دانش��گاهها 
امری ك��ه بعدها به هّمت تنی 

1. مقدمه: 
خاستگاههای 
زیبایی شناسی
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1. aesthetics
2. sense/ sensation
3. sense perception

4. Alexander Baumgarten
5 . Aesthetica
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دانش��گاه برلین به تدریس فلس��فه و زیبایی شناسی همت 
گم��ارد و در كت��اب مه��م و معتبر خ��ود، جهان ب��ه منزلهؤ 
اراده و بازنمای��ی، )جل��د اول 1818، جل��د دوم 1844(، 
به ش��رح و بس��ط آراء و نظریه های فلس��فی خود دربارهؤ 
مقوالت فلسفی، هنر و زیباشناسی پرداخته است. یوهان 
فریدری��ش هربارت11 )1841-1776( كه جایگاهی مس��تقل 
برای زیبایی شناس��ی در كنار منطق و متافیزیک به عنوان 
ش��اخه های س��ه گانهؤ فلس��فه در نظر گرفته است و بر این 
نكته تأكید دارد كه زیبایی شناسی عبارت است از: مطالعه 
و بررس��ی قضاوته��ا و داوریهای��ی كه درب��ارهؤ لذت و الم 
صورت می گیرد و ارزش گذاریهایی كه در این میان بر این 
دو مقوله مترتب می شود. بر این اساس وی زیبایی شناسی 
را متك��ی ب��ر روان شناس��ی و نمادشناس��ی12 می دان��د و 
مهم ترین بخش آن را نیز اخالق می داند. فریدریش نیچه13 
در كتاب زایش تراژدی از ژرفای روح موس��یقی14)1872(  
به ارزیابی و مطالعه در باب انواع هنرها، ارزشهای مترتب 
ب��ر آنها، و جایگاه آنها در فرهنگ و بررس��ی كاركردهای 

زیباشناسانهؤ آنها پرداخته است.
پرداخت��ی ب��ه دغدغه های فلس��فی در باب هن��ر و تأمالت 
زیباشناسانه و توجه به پرسشها و موضوعات متنوع در 
خصوص سرشت و ماهیت اثر هنری، ارزش و جایگاه آن، 
نقش ابزاری هنر در شناخت 
مقوالت، جایگاه احس��اس و 
ادراک در خل��ق آثار هنری و 
بسیاری پرسشهای اساسی 
انگیزه ه��ای  هم��واره  دیگ��ر 

چند از برجس��ته ترین فالس��فهؤ قرون هجده��م و نوزدهم 
در آلمان و دیگر كش��ورهای اروپایی در قالب كرس��یهای 
درسی دانشگاهی و تدریس زیبایی شناسی به طور مستقل 
و نیز در قالب رس��اله ها و كتابهای مهم و تأثیرگذار چندی 
پ��ی گرفت��ه ش��د و تحقق یاف��ت، ك��ه از جمل��هؤ مهم ترین و 

برجسته ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره كرد:
ایمانوئ��ل كان��ت6 )1804-1724( در كت��اب نق��د ق��وهؤ حكم 
)1790(؛ یوه��ان فریدریش ش��یلر7 )1805-1759( در آثار 
ارزنده ای چون دربارهؤ ش��عر س��اده و ش��عر پر احساس 
)1795( و رس��االتی در پ��رورش ح��س زیباشناس��انه در 
انس��ان  )1795(؛ ه��گل8 )1831-1775( ب��ا تدریس و ارائه 
سلسله س��خنرانیها و گفتارهایی دربارهؤ زیبایی شناسی و 
هنرهای زیبا، تاریخ هنر، فلسفهؤ هنر در دانشگاه برلین به 
بسط و تكامل نظریه های ش��یلر پرداخت و گامهای مهمی 
در تحق��ق اه��داف و آرمانهای بامگارتن برداش��ت. درس 
گفتاره��ای هگل بعده��ا در قالب كتابی در س��ه مجلد تحت 
عنوان درس��هایی دربارهؤ زیبایی شناسی  توسط اچ. جی. 
هوثو9 از روی دستنویسهای اصلی خود هگل و یادداشتها 
و فیشهای درسی كالس��های وی )سالهای 1823، 1826، 
9-1828( تصحی��ح و ویرای��ش ش��د و نخس��تین ب��ار در 
1835 )چهار س��ال پ��س از مرگ هگل( و چ��اپ دوم آن با 

ویرایش ت��ازه و تجدید نظر 
 ش��ده در 1842 انتشار یافت 

.)Hegel, 1991, p. vi(
آرتور ش��وپنهاور10)1860-

1788( همزم��ان با هگل، در 
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10. Arthur Schopenhauer
11. Johann Friedrich Herbart
12. eidology
13. Friedrich Nietzsche
14. The Birth of Tragedy Out 
of the Spirit of Music

6. Imanuel Kant
7. Johann Christoph Fried--

rich Schilleer
8. Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel
9. H.G. Hotho
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مهمی در بس��ط و تكامل گفتمان نظری زیبایی شناس��ی به 
ش��مار رفته اند. اما در حالی كه قرن نوزدهم بستر رشد و 
شكوفایی گفتمانهای نظری و فلسفی دربارهؤ زیبایی شناسی 
بود، در قرن بیس��تم بطور همزمان و همسو شاهد ظهور 
تردیدها و چالش��هایی در برابر آن و نیز ظهور چرخش��ها 
و رویكردهای جدی تازه ای در اقبال به زیبایی شناس��ی به 

ویژه در سه دههؤ آخر این قرن هستیم15.
در اینج��ا ب��ه بررس��ی و مطالعهؤ 
نقده��ا و چالش��هایی ك��ه دربارهؤ 
زیبایی شناس��ی ص��ورت گرفت��ه 
اس��ت، می پردازی��م. بخش اعظم 
این نقدها از منظر جامعه شناسی 
به عمل آمده اند. نقد شالوده ش��كنانه از مهم ترین نقدهایی 
اس��ت كه از این منظر در سه دههؤ آخر قرن بیستم به طور 
ج��دی و قاط��ع در خص��وص گفتمان زیبایی شناس��ی در 

پارادایمهای كالسیك و مدرِن آن به عمل آمده است.
نقدهای جامعه شناسانه از زیبایی شناسی شاید به مراتب 
قاطع تر و كوبنده تر از نقدهایی اس��ت كه از درون فلس��فه 
برمی خیزن��د. در حالی ك��ه باید ب��ه خاطر داش��ت كه نقد 
شالوده ش��كنانه گرچه به لحاظ خاس��تگاه و سرش��ت یا 
ماهیت، ریش��ه در فلس��فه دارد، ولی به لحاظ كار ویژه، 

و  كاركرده��ا  زم��رهؤ  در 
كاربستهای جامعه شناسانه 
به ش��مار می رود. از س��وی 
نق��د شالوده ش��كنانه  دیگر، 
ع��الوه ب��ر آن در پیون��د با 

پ��اره ای مطالع��ات فرهنگی قرار دارد، كه خ��ود از درون 
نوع��ی واكن��ش در براب��ر نخبه گرای��ی پنه��ان و ضمن��ِی 
زیبایی شناس��ی س��ر بر می آورد، برای مث��ال بارزترین 
نمونهؤ آن  را می ت��وان در رویكرد فرانك ریموند لیویس16 
)1978-1895( منتق��د ادب��ی بریتانیای��ی، ب��ه نق��د ادب��ی 
مشاهده كرد. روند بسط و تكامِل جامعه شناسی فرهنگی 
فرانس��وی، هم مبنای ایدئولوژیِك هنر و زیبایی شناس��ی 
)تمای��ز بین هنر واال و هنر مردمی یا پس��ت و نازل كه در 
بیشتر نوشته ها و آثار موجود در گفتمان زیبایی شناسی 
در پارادایمه��ای كالس��یك و مدرن امری قطعی و مس��لم 
انگاشته شده است( و هم نقش و تأثیر زیبایی شناسی در 
تداوم و اس��تمرار ایدئولوژی مذكور را زیر سؤال برده و 
تضعیف ساخته است. این جریان در نهایت در كنار سایر 
كاربس��تهایی كه پساس��اختارگرایان و پسامدرنیس��تها 
در تدوی��ن و تكامل نقد شالوده ش��كنی ص��ورت داده اند، 
زمینه ه��ای ظهور و تكامل و توس��عهؤ نق��د مذكور را بیش 
 از پی��ش فراه��م س��اخته و آن را ض��روری نموده اس��ت 

.)Edgar & Sedgwick, 2002, p. 145(
البت��ه نبای��د از این نكته غاف��ل ماند كه نقد شالوده ش��كنی 
و جریانه��ا و رویكرده��ای م��الزم آن، گرچ��ه در آغ��از 
بس��یاری از پرسشها و مضامین فلس��فی محض در باب 
هنر و زیبایی شناس��ی را به 
چالش كش��یدند و ب��ا نوعی 
ناخرس��ندی و عدم اقبال با 
آنها برخورد كردند، اما پس 
از اینكه در فلسفه جریانها و 
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2. شالوده شكنی 
و نقد 

زیبایی شناسی

15. این رویكردها و جریانهای زیباشناس��انه را )از ایدئالیسم و زیبایی شناسی آلمانی قرن نوزدهم، 
پدیدارشناس��ی و هرمنوتیک، ماركسیسم و نظریه انتقادی، مدرنیسم، ساختارگرایی، كاركردگرایی 
س��اختاری، پساس��اختارگرایی و پسامدرنیسم، روانكاوی و فمینیس��م( در مقالهؤ مستقل دیگر مورد 

بررسی قرار داده ام.
16. Frank Raymond Leavis
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گرایشهایی پیدا شدند كه به بسترهای اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگ��ی ای ك��ه هنر در آن خلق )تولید( و به كار بس��ته 
)مصرف( می ش��ود، توجه و حساس��یت ویژه ای نش��ان 
دادند، شالوده ش��كنی نیز كوش��ید تا از منظرهای فلسفی 
به نقد، واسازی و واكاوی هنر و زیبایی شناسی بنشیند. 
برای مثال چنان كه آرتور كلمن دانتو17، فیلسوف و منتقد 
برجس��تهؤ معاصر آمریكایی، اظهار داش��ته است، در پی 
ظهور قرائتهای پس��امدرن در كنار هنر مدرن و به دنبال 
آن، ظهور هنر پس��ت مدرن، و نیز ظهور اشكال هنری ای 
ك��ه خودآگاهان��ه بر جای��گاه خود ب��ه عنوان هن��ر تأكید 
می ورزن��د )نمونهؤ بارز آن نمایش »پیش��ابدان« به عنوان 
یك اثر هنری توسط مارسل دوشان در سال 1917(، این 
جریانها و حتی خود هنر نیز به طرح پرسشهای فلسفی و 
نظری در باب سرش��ت و ماهیت، چیستی و چرایی، كار 
ویژه ها و كاربس��تها، خاس��تگاه و اهداف، محدودیتها و 

گستره های هنر و زیبایی شناسی می پردازند.
نوش��ته ها  ب��ه  واژه  ای��ن  ریش��هؤ 
فیلس��وف  دری��دا،  ژاك  آث��ار  و 
فرانس��وی باز می گردد و اش��اره 
دارد به كاربرد دیدگاهها و عقاید 
پست مدرن در زمینهؤ نقد و نظریه 

درب��ارهؤ یك »متن«18، یا »اثر 
ی��ا مصنوع��ات  هن��ری«19، 
هن��ری20،  محص��والت  و 
ی��ا ش��یء21 یا ه��ر موضوع 
و ام��ر دیگ��ر. ب��ه عب��ارت 

بهت��ر، نظری��ه و نق��د پس��ت م��درن در قالب ی��ك رویكرد 
روش شناس��انهؤ بدی��ع ك��ه از آن ب��ه شالوده ش��كنی ی��اد 
می ش��ود، در خص��وص موضوع��ات م��ورد تحلی��ل در 
حوزه های مختلف هنر، ادبیات، فلس��فه، علوم اجتماعی، 
 علوم انسانی و حتی علوم طبیعی و تجربی )چون فیزیك، 
ریاضیات، مهندس��ی، ش��یمی و نظای��ر آن( به كار گرفته 
می ش��ود. اقدام به شالوده ش��كنی از یك اثر هنری، ادبی، 
فلسفی یا هر اثر دیگر عبارت است از: ارائه قرائتی ساری 
و جاری یا فطری و درونی از ش��اكله و ساختار مفهومی 
و نظ��ری و چارچوبه��ا یا ش��الوده های گفتمان��ی آن اثر، 
به ط��وری كه در نتیجهؤ آن بتوان جایگاه یا محل اس��تقرار 
یك »امر بیرونی«22 )امر ثانوی و جزئی و ناچیز( معین را 
در دروِن آن اثر مش��خص ساخت؛ امر ثانویه و ناچیزی 
كه از س��وی س��اختار و ش��اكله23 اثر همواره طرد و نفی 
ش��ده است؛ ش��الودهؤ اثر آن را به درون اثر راه نمی دهد،  
آن را به حاش��یه و پیرام��ون می راند و جایی برای آن در 
مركِز حض��ور در نظر نمی گیرد؛ پدی��ده ای كه هایدگر از 
آن ب��ه »متافیزیك حضور« یاد می كند كه همواره در طول 
تاریخ تفكر مغرب زمین و از زمان س��قراط و افالطون به 
بعد س��لطه و سیطره داش��ته اس��ت. امر بیرونی همواره 
به دلی��ل تفاوته��ا، تعارضها و فاصله ها س��ركوب و نفی 
می ش��ود؛ وج��ودش نادیده 
گ�رف�ت���ه م�ی ش���ود، ه�ی��چ 
انگاش��ته می ش��ود، یا دست 
كم امری عارض��ی، ثانویه، 
نادرخور، كم اهمیت و پیش 
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3. شالوده 
شكنی؛ خاستگاه 

و ریشه های 
 معناشناسی و 
نشانه شناسی

17. Arthur Coleman Danto
18. text

19. work of art
20. artifacts
21. object

22. the outside
23. scheme
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پا افتاده تلقی می ش��ود. به همین دلیل به حاشیه و بیرون 
از مرك��ز وجود یا بیرون از مرك��ز حضور و به پیرامون 
ران��ده می ش��ود و با گذر زمان در آنجا تثبیت، مس��تقر و 
نهادینه می ش��ود. اما به رغِم تمام تالش��ها و اقداماتی كه 
برای نفی و نادیده انگاشتن آن صورت می گیرد، نشانه ها 
و عالئ��م و آثاِر حض��ور آن در دروِن »متن« ی��ا »اثر« به 
وضوح مش��هود و برجسته اند و برای همیشه قابل كتمان 

نیستند.
اصطالح یا تعبیر شالوده ش��كنی24در س��ال 1967 توسط 
 Destruktion دری��دا ب��ه عن��وان معادل��ی در ترجم��هؤ واژهؤ
مصطل��ِح هایدگ��ر اب��داع و ب��ه كار گرفته ش��د. اما دیری 
نپایید كه مشخص شد دریدا با ابداع و اشاعهؤ این واژه در 
سطحی گس��ترده قصد اعمال جرح و تعدیل و اصالحات 
و تغییرات اساس��ی و عم��ده ای در پ��روژهؤ هایدگر را در 
 .)Edwards, 1996, vol. supplement. 123( س��ر داشت
هایدگ��ر این واژه را در كتاب هس��تی و زمان )1927( در 
راس��تای تالش برای مقابله با روند زوال و انحطاِط سنت 
و تنزل آن در حد مش��تی جزمی��ات و مقوالتی كه به دلیل 
قدمت و تاریخ طوالنی بدیهی و مس��لّم انگاشته می شوند، 
ب��ه كار گرف��ت. ه��دف هایدگر بس��ط و گس��ترش دامنهؤ 
امكانات و فرصتهای آتی از طریِق واس��ازی و بازگشایِی 
بافتاره��ا و س��اختارهای متون و وقایِع گذش��ته و یافتن 

و كش��ف و آشكار س��اختِن مواردی 
اس��ت كه تفكر ناش��ده یا نیندیش��یده 
ش��ده به حال خود رها و واگذاش��ته 

.)Ibid( شده اند

ام��ا كارب��رد ای��ن مفهوم ن��زد دریدا ت��ا حدود زی��ادی با 
رویك��رد هایدگری مغایر بود. در پ��روژهؤ هایدگری فائق 
آمدن بر متافیزیك و غلبه بر آن جایگاه محوری داش��ت، 
در حالی كه دریدا نگره و ارزیابی هایدگر را قبول نداشت 
و آن را م��ورد تردی��د و تعری��ض قرار داد؛ زی��را به زعم 
وی، پروژهؤ هایدگری مبتنی و متكی بر ایدهؤ پایان فلس��فه 
ب��ود، پنداری كه دری��دا آن را به منزلهؤ ام��ری متافیزیكی 
نف��ی می كرد، زیرا ب��ه ثبت و ضبط مجدد و استنس��اخ و 
حك مجدِد مفاهیم كالس��یكی چ��ون غایت مندی، وحدت، 
تقاب��ل و تعارِض ام��ر درونی و امر بیرون��ی می انجامید. 
ب��ه این ترتیب، شالوده ش��كنی دریدایی برخالف رویكرد 
هایدگری بوده و پاس��خ یا واكنش��ی در برابر سرگشتگِی 
بنیادی��ِن موجود ن��زد اندیش��ه و رویكرد هایدگر اس��ت. 
هایدگ��ر پای��ان متافیزیك را پیش��اپیش اعالم ك��رده بود، 
اما خود همچن��ان متافیزیكی می اندیش��ید و عمل می كرد 

.)Ibid(
شالوده ش��كنی چن��ان كه اش��اره 
ش��د، ش��كلی از تحلیل متنی است 
ك��ه معم��والً ب��ا بازنگ��ری نظری 
ی��ا تجدی��د قرائ��ت و تلق��ی خاص 
از قالبه��ا، س��اختارها و محتوای 
آثار همراه اس��ت. عالوه بر این، شالوده ش��كنی به منزلهؤ 
رویك��رد روش شناس��انه در گفتمان 
پست مدرن مؤید نگاه و تلقی ویژه ای 
از فلس��فهؤ هنر و زیبایی شناسی است 
ك��ه عموم��اً و ب��ه ط��ور كلی ب��ه هنر 
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24. deconstruction

4. شالوده شكنی 
و تحلیل متون و 
آثار هنری و نقد 
زیبایی شناسی 
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پس��ت مدرن یا زیبایی شناسی پس��امدرن موسوم است؛ 
و از همی��ن منظ��ر می ت��وان آن را ب��ه منزلهؤ واكنش��ی در 
براب��ر تقلیل گرای��ی و انتزاع در مدرنیس��م، هن��ر مدرن و 
گفتمان زیباشناسی مدرن دانست. در این رابطه، اساس 
شالوده ش��كنی بر مفروضها و مؤلفه های چندی به شرح 

زیر استوار است25:
1. در حالی ك��ه رویكردهای تحلیل��ی و پارادایمِی موجود 
در گفتم��ان مدرنیته هم��واره در ت��الش و تكاپوی دائمی 
برای كش��ف و یافتن و آش��كار ساختن اصول كلی، عام، 
جهانشمول و قطعی دربارهؤ هنر، زیبایی شناسی و دربارهؤ 
ه��ر گونه متون و آث��ار و در پی یافتن اص��وِل بنیادین و 
مقّوماِت زیربنایی هنر هستند، رویكرد شالوده شكنی در 
ت��الش برای حذف و كنار زدن این قبیل اصول عام و نفی 
چنین مقوالتی اس��ت و در مقابل بر تنوع، كثرت، تفاوت، 

تناقض، نسبیت، تغییر و دگرگونی پیوسته تأكید دارد.
2. متون )اعم از نوشتاری، گفتاری، در قالبهای مختلف، 
كتاب، مقاله، آثار هنری، مجس��مه، تابلوی نقاشی، فیلم، 
طراحی، گرافیگ، و هر اثر خلق شدهؤ دیگر(، همانند زبان 
در همهؤ عرصه ها، واجد یك ویژگی اساسی هستند، یعنی 
بی ثباتی و عدم قطعیت و عدم تّعین معنایی. معنای متون 
همواره در حال تغییر و دگرگونی است؛ هیچ معنای قطعی 

و جزم��ی و ثاب��ت و مطل��ق 
در هی��چ متنی و ب��رای هیچ 
متن��ی وجود ن��دارد. معانی 
ایج��اد ی��ا خلق می ش��وند و 
همواره نس��بی، قراردادی، 

 اعتباری، عرضی، متكثر، سیال و دگرگون شونده هستند
 .)Cooper, 1995, p. 106( 

3. رویك��رد شالوده ش��كنی در نق��د هن��ر ناف��ِی هرگون��ه 
تمای��ز بین اش��كال »پس��ت« و »عالی«، »ن��ازل« و »واال«، 
»ج��دی یا كالس��یك« و »پاپ« و نظایر آن اس��ت؛ و با نفی 
مرزبندیه��ای ژانری در هن��ر و حمای��ت از التقاط گرایی، 
تركی��ب و در ه��م  آمیخت��ن دیدگاهها، نظریات، اش��كال، 
صورته��ا و محتواها به ترویج، اش��اعه و تقویت و تكثیر 
ژانرهای فرعی و صنایع مختلف ادبی و هنری نظیر تقلید 
هزل آلود، نقیضه پردازی، كنایه، طعنه، طنز، اس��تهزاء، 
تمثیل، ش��وخ طبعی، و شادی، س��رزندگی و سرخوشی 
می پردازد. برخی از نظریه پردازان پست مدرن و منتقدان 
شالوده ش��كن كاربرد ای��ن قبیل تكنیكها و ش��یوه ها را با 

عنوان جالب و ظریف »لذت« یا »مسرت«26 یاد می كنند. 
4. ب��ا توجه ب��ه بی ثباتی و عدم تّعین معنایی، نه فلس��فه، 
نه نق��د و نه نظریه هیچ ك��دام نمی توانن��د هیچ گونه داعیهؤ 
اقت��دار وی��ژه ای در خص��وص تفس��یر متن��ی و بافتاری 
داشته باش��ند. به همین دلیل نقد شالوده شكنانه در قالب 
یك رویكرد فلس��فی بدبینانه امكان وجود یا نیل به معنای 
یكدست، منطقی و منسجم در زبان )اعم از زبان گفتاری، 
نوشتاری، تصویری، نمادین و رمزگانی و در عرصه های 
مختلف كاربردهای آن چون 
و  رم��ان  ادبی��ات،  ش��عر، 
اش��كال متنوع هنر( را منتفی 
می داند. به زعم دریدا، سنت 
غالب اندیشگی غرب همواره 
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قالب  در  هگلی  اسلوب  با  مطابق  را  خود  بحث  مورد  موضوعات  و  مطالب  بعد،  به  اینجا  از   .25
گزاره های منفرد و مستقل ارائه می كنیم. گزاره هایی كوتاه و بلند كه بعضاً در قالب یک یا دو بند و 
مستقل از هم تدوین شده اند و به تسهیِل درک و دریافت مضامین و موضوعات كمک می كنند. هر یک 

از این گزاره ها خود به تنهایی می تواند تحقیق و پژوهش مستقِل مفصل و دامنه داری قرار بگیرد.
26. jouissance / pleasure
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كوشیده است تا زمینه های الزم برای قطعیت و حقیقت را 
از طریق سركوب سیالیت و بی ثباتِی نامحدود زبان فراهم 
و مستقر سازد، سنتی كه وی از آن به »لوگوسنتریسم«27 

.)Baldic, 1990, p. 52( یا »واژه محوری« یاد می كند
5. شالوده ش��كنی با نق��د و تعریض و به چالش كش��یدِن 
مفاهیم و گفتمانهای سلس��له مراتبی و سلس��له مراتبهای 
گفتمان��ی، نظ��ری، فلس��فی و ایدئولوژی��ك در حوزه های 
مختلف معرفت بش��ری همراه اس��ت: مفاهیم، گفتمانها و 
سلسله مراتبهایی كه از قدمتی بسیار طوالنی برخوردارند 
و هم��واره از دیرب��از تاكن��ون بر عرصهؤ اندیش��ه و عمل 
انسانها سیطره داشته و هنوز هم در پی بسط آن اند. این 
مفاهیم، برداش��تها، گفتمانها و سلسله مراتبها، به اعتقاد 
دریدا، برای معیارهای كهن و موازین س��نتی و كالسیكی 
چون حقیقت، عینیت، صدق، قطعیت، هویت )همس��انی، 
این همانی( و وحدت دارای اهمیت و اعتبار بس��یار باالیی 
هس��تند. معیارهای كالس��یك و موازین سنتی مذكور در 
پیون��د ب��ا این مفاهی��م و سلس��له مراتبها معن��ا و كاربرد 
می یابند، اما در عین حال، باید به خاطر داشت كه اهمیت 
و اعتبار و منزلت خود را نه به واسطهؤ ارتباط و پیوندشان 
با موازین س��نتی مذكور بلكه تنها به واس��طهؤ سركوب و 
فرونش��انی س��ایر اجزا و عناصر و از طریق به حاش��یه 
راندن و دور ساختن آنها از مركز حضور كسب می كنند؛ 

و اج��زا و عناص��ر مذك��ور را به این 
ترتیب به عناصری »نااندیش��نده«28و 
بعضاً »نااندیش��یدنی« ی��ا »غیر قابل 
اندیش��یدن«29 تبدی��ل می كنن��د. ای��ن 

فرایندی اس��ت كه در سراس��ر تاریخ اندیش��هؤ غرب، بلكه 
 Fowler,( در كل تاریخ تفكر بش��ریت به چش��م می خورد

.)1997, p. 54
6. در این راس��تا، نقد شالوده شكن به منزلهؤ نوعی قرائت 
متن یا ش��یوهؤ قرائت مت��ون عمل می كند: برای كش��ف و 
آش��كار س��اختِن معانی و پیامهای سركوب شده، پنهانی 
یا به حاش��یه رانده ش��دهؤ متون و به منظور نش��ان دادن 
ماهیت یا وجه چند معنایِی30سركوب شدهؤ آنان، متون را 
به ضدشان تبدیل می كند. به عبارت بهتر، شالوده شكنی 
قرائتی ضد هر متن از آن متن ارائه می كند، قرائتی كه طی 
آن پیامهای پنهان مانده و س��ركوب ش��دهؤ موجود دریك 
مت��ن یا اثر هنری آش��كار و عرضه می ش��وند و معانی و 
مضامیِن گم شده و ناپیدا و به حاشیه رانده شده واگشایی 
و رمزگش��ایی و بزرگنمای��ی )اگراندیزه( می ش��وند. هر 
آنچه تاكنون به پیرامون س��وق داده ش��ده ب��ود یا مورد 
غفلت و چشم پوش��ی قرارگرفته بود و عامدانه از حضور 
آنه��ا در مركز جلوگیری به عمل آمده بود، حال با عنایت 
به شالوده شكنی می توان بار دیگر به عیان مشاهده كرد 

و جایی برای آنها در مركِز حضور پیدا نمود.
7. به این ترتیب، با توّس��ل به شالوده شكنی از متافیزیك 
حضور و توجه به تفاوتها، اختالفها، فاصله ها، تأخیرها، 
افتراق و گسس��تهای معنای��ی، اینك آن دس��ته از پیامها، 
فحاوی، معان��ی و مضامین متعدد و 
متكث��ر و متفاوت- كه ب��ه دلیل همین 
كثرته��ا و تنوعها و تفاوتها س��ركوب 
ش��ده بودند و به حاشیه رانده شدند 

73
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29. the un thinkable
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و چون��ان رازی س��ر ب��ه مه��ری می نمودن��د- ب��ار دیگر 
خودنمایی می كنند و تفاوتهایی كه به واسطهؤ وجودشان، 
پیامه��ا و معانِی موج��ود در آثار هنری پنه��ان می ماندند 
ی��ا س��ركوب می ش��دند و خ��ود ای��ن تفاوتها نی��ز نادیده 
گرفته می ش��دند، اینك برجس��ته و نمای��ان و تعیین كننده 
می ش��وند؛ نقش بارز و سرنوشت س��ازی پیدا می كنند و 
ب��ه این ترتیب، »تف��اوت« جایگزین »حضور« می ش��ود و 
»متافیزی��ك تفاوت« به صورت بدی��ل »متافیزیك حضور« 

قد برمی افرازد.
8. تفس��یر هر گونه متن یا اثر، فعالیتی اس��ت گس��ترده، 
بی هیچ حد و مرز و حصر و قید كه بیش��تر ش��بیه بازی 
كردن است تا تحلیل در معنای سنتی آن. بنابراین، هدف 
اصلِی قرائت شالوده ش��كن نیز محو و زایل ساختن تّوهم 
ی��ا پندار واهِی وجود معنای ثابت یا معانِی پایدار و قطعی 
و جازم در متون است. این اقدام، به زعم دریدا، از طریق 
توس��ل به »تفسیر فعال« صورت می گیرد: یعنی شكلی از 
نوشتار آنارش��یك، در هم ریخته و بی سامان؛ نوشتاری 
فاق��د هرگون��ه نظم و قاعده من��دی، فاقد هرگونه سلس��له 
مراتب معنایی و بدون هرگونه ربط و انس��جام منطقی كه 
در س��ایر نوشتارها معمول و مرس��وم است؛ نوشتاری 
ك��ه در آن از مزاح، بذله گویی، بازی با كلمات، اس��تفاده 

از عب��ارات تمثیلی و صنایع 
غی��ر  آرایه ه��ای  و  لفظ��ی 
مأل��وف ادب��ی در حد وفور 
اس��تفاده  اف��راط  بعض��اً  و 

می شود.31

9. شالوده ش��كنی ع��الوه ب��ر راهبرده��ای ضدی��ت ب��ا 
س��اختارهای سنتی و كلیش��ه اِی متن و آش��كار ساختن 
سرش��ت چند معنایِی س��ركوب ش��دهؤ آنها و ارائهؤ قرائتی 
مخال��ف خ��وان و ض��د قرائت32 از مت��ون، ارائ��هؤ »قرائت 
مقابله ای« ی��ا »قرائت تقابلی« و »پاد قرائت«33 از متون، به 
واسازی و از هم گشودنِِ الیه های تودرتو و البیرنتِی متون 
و بیرون كشیدن و در معرِض دید قرار دادِن معانِی پنهان 
ش��ده و پنهان نگاه داشته شده و گیر كرده در شبكه های 
معنای��ی و در الب��ه الی الیه ه��ا و حلقه های پی��چ در پیچ و 
البیرنت��ی ِمتون نیز مبادرت م��ی ورزد. جوهرۀ این اقدام 
مهم و خطیر كه از جمله راهبردهای اساسی شالوده شكنی 
به ویژه در حوزهؤ نقد و بررس��ی زیبایی شناسی و تحلیل 
فلس��فهؤ هنر، نقد و ارزیابی آثار هن��ری، نظریهؤ اجتماعی 
و كاربس��تهای فرهنگی، ادبیات، فلسفه، جامعه شناسی، 
علوم سیاس��ی، تاریخ و.... محس��وب می شود، عبارت 
اس��ت از: تالش برای یافتن لحظه ها34 و گشتاورهایی كه 
طی آن اس��تراتژیها و راهبردهای معنایی، بیانی و بالغِی 
ی��ك متن )زبان م��ورد اس��تفادهؤ  آن متن، نحوه و ش��یوهؤ 
ساخته ش��دن و تدوین آن( و چیزی كه مؤلف متن داعیهؤ 
گفتن یا بیان آن را دارد )یا چیزی كه مدعی است متن قصد 
 گفت��ن آن را دارد(  با هم تعارض و مغای��رت پیدا می كنند 

.)Ward, 2003, p. 211(
10. درگیر ش��دن یا اشتغال 
مخاطب )خواننده، ش��نونده  
و بینن��دهؤ آثار هن��ری، ادبی 
و ...( در فراین��د »تصدی��ق 
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31 . برای آشنایی بیشتر با شیوه و راههای استفاده از این قبیل ابزارها و صنایع در نوشتار و 
گفتار پست مدرن ر.ك. استفن كاتس، 1380، صص107-14.

32. anti-reading
33. counter-reading

34. moments
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شاد و سرخوش��انهؤ بازِی جهان و معصومیت و سادگِی 
تح��ول و صیرورت، تصدیق دنیای نش��انه های بی عیب، 
فاقد حقیقت و خاس��تگاه« به واسطهؤ تفسیری فعال ممكن 
و میسر می شود؛ چنان كه قبالً اشاره شد، این حركتها به 
»تفس��یر فعال« احاله می شوند. نشانه هایی كه فاقد عیب، 
حقیقت و خاس��تگاه اند، نشانه هایی هستند كه معنای آنها 
پیش��اپیش تثبیت نشده است. در حالی كه، برعكس در یك 
رویك��رد تحلیلِی س��اختارگرا چنی��ن كاری قطعاً صورت 
می گیرد. معنای این قبیل نشانه ها در هر گونه متنی و در 
هر لحظه و گش��تاور مش��خص بر مهارت، ابتكار، ابداع، 
خالقیت و ذكاوت موجود در »تفسیر فعاِل مخاطب« منوط 
و متكی اس��ت. لذا از این منظر قرائت و نقد شالوده ش��كن 
فعالیتی است خالق، نوآفرینانه و ویرانگر یا زایشی است 
پارادوكسیكال كه هر لحظه معناهای تازه ای را می زایاند 
و معناهای كهنه را می میراند؛ فرایندی دیالكتیكی اس��ت. 
بنابرای��ن، قرائ��ت شالوده ش��كنانه را نمی ت��وان اقدام��ی 
برای احیا و بهبودی معنای كهنه و میرنده دانس��ت؛ بلكه 
همچون قابله و مامای��ی در زایاندِن معنا و معناهای تازه 

.)Cooper, 1995, p. 107( عمل می كند
11. در جریان شالوده ش��كنی، چارچوبه��ای ارجاعی و 
مالكه��ای داوری و مفروضهای اساس��ی ك��ه ابتناء متن 
یا اثر مورد نظر بر پایهؤ آنهاس��ت و مبنای ش��كل گیری و 
دوام و ق��وام متن یا اثر مذكور ش��ده اند، با جدیت و دقت 
ف��راوان به تضعیف كش��انده می ش��وند. بر این اس��اس، 
شالوده ش��كنی در جای خ��ود نوع��ی »رخ داد« یا »اتفاق« 
متنی محس��وب می ش��ود و بس��یاری از نظریه پردازان و 

منتقدان از همین زوایه به تحلیل آن پرداخته اند؛ و از آنجا 
كه ابتناء  گفتمان نظری پس��ت مدرن ب��ر وجوه و كیفیاتی 
چون اتف��اق، حادثه، رخ داد،  واقع��ه و بر وقوع، حدوث، 
احتمال،  امكان،  طن ز، كنایه و نظایر آن اس��توار اس��ت، و 
از آنجا كه هیچ متن یا اثر )از منظر رویكرِد پس��ت مدرن( 
نمی توان��د فارغ از وج��وه و كیفیات مذكور باش��د،  لذا به 
اعتقاد نظریه پردازان شالوده ش��كن و فالسفهؤ پسامدرن، 
بس��یاری از جنبه ها و ابع��اد موجود در مت��ن یا اثر خود 
به خ��ود به تحلی��ل و تضعیف اقت��دار و مفروضات خود 
می پردازند. هیچ پدیده یا امر )متن، اثر و...( كه عاری از 
تناقضهای درونی باش��د، وجود ندارد؛ همین تناقضهای 
درونی اس��ت كه اثر یا متن یا پدیده ای را می س��ازند و به 
آن هوی��ت و موجودیت می بخش��ند. در عی��ن حال همین 
تناقضه��ای درونِی موجود در متن ی��ا اثر به محو و زایل 
س��اختن مرزها، تمایزات، محدوده ها، معانی، رده بندی، 
سلس��له مراتبها، نظام مندیها، چارچوبها و مفروضهایی 
می پردازن��د كه اثر یا متن بر پایهؤ آنها بنا ش��ده اس��ت، با 
آنها گره خورده و متحد، همش��كل و همسان شده است. 
ب��ه این ترتیب تناقضهای درونی اثر ی��ا متن معانی آن را 
زای��ل می كنند و در مقابل معنا یا معناه��ای تازه ای به آن 

می بخشند.
12. به اعتقاد پساس��اختارگرایان، شالوده ش��كنی بیانگر 
آن اس��ت ك��ه هیچ جوهرهؤ درونی و فط��ری در متن یا اثر 
وجود ن��دارد، مگر تبایِن تفاوت. این تز تقریباً هم س��نگ 
و هم ت��راز این ایدهؤ  علمی اس��ت ك��ه تنها واریاس��یونها، 
 تغییرات، نوسانها و تحوالت و تبدالت اند كه واجد وجود 
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واقعی ان��د و واقعیت دارند؛ یا این ایده كه هیچ گونه هنجار 
مستقر و تثبیت شده ای وجود ندارد؛ یا این ایده كه تفاوت 
در تمیز و ادراك بین سیاه و سفید همان »زمینه«35 است؛ 
تنها زمینه اس��ت كه تفاوتها در آن نهفته است و باید آنها 

را آشكار كرد.
13. شالوده ش��كنی بیانگر آن است كه تقابلها و تخالفهای 
سلسله مراتبی در عرصهؤ تفكر،  فلسفه،  متافیزیك و هر نوع 
گفتمان دیگر در حقیقت خود نوعی س��ازه های تحمیلی یا 
 Culler,( مواضع عقیدتی و ایدئولوژیك تحمیل شده هستند
p. 20 ,1988(. ب��ر این مبنا هدف شالوده ش��كنی تضعیف 
متافیزیك غربی از طریق واسازی، گشودن، درهم ریختن 
و از میان برداشتن این تقابلهای سلسله مراتبی و افشای  
ات��كا و وابس��تگِی آوا محورانه )فونوس��نتریک(36، »واژه 
محورانه« )لوگوسنتریك( و »فالوگوسنتریک«37 یا »نرواژه 
محوران��ه«ی آنه��ا به یك مرك��ز38 و عرص��هؤ  »حضور«39 
اس��ت ) این بحث را در گفت��ار دیگری پی خواهیم گرفت(. 
ای��ن فراینِد اتكا و وابس��تگی بیانگر تمایل ایدئالیس��تی به 
نظ��ارت بر ب��ازِی داله��ا از طریق تابع س��اختن )س��وژه 
سازی و انقیاد( آنها در برابر برخی مدلولهای فراتجربی، 
فرامادی،  اس��تعالیی )ذهنی( و فراسیستمی است،  به این 
 معن��ا كه بازی دالها باید تابع مدلولهای اس��تعالیی گردند 

.)Hawthorn, 1992, p. 32(
14. به این ترتیب نقد شالوده شكنانه 
زی�ب�ای�ی ش�ن�اس���ی و  ع���رصهؤ  در 
كاربس��تهای هنر، همانن��د همهؤ دیگر 
در  نظ��ری  گفتمانه��ای  و  حوزه ه��ا 

علوم اجتماعی و انسانی، از طریق تعریض و تنقید و نفی 
تقابلها و تخالفها در صدد بیان و اعالم این نكته اس��ت كه 
مفاهیم اساس��ی به كار رفته در هر »متن« یا »اثر« موجب 
سركوب و به حاشیه راندِن مفاهیم متضادی می شوند كه 
در واق��ع مفاهیم كلیدی مذكور وج��ود آن مفاهیم متضاد 
را مس��لّم می دانن��د. برای مث��ال هر ی��ك از مفاهیمی نظیر 
عقل، امر ذهنی یا فراتجربی و اس��تعالیی، مذكر، مقدس، 
عین، عینیت گرایی و... در پیوند با مفهوم متضادی قرار 
دارن��د )در عین حال وج��ود آن را مس��لم می انگارند( كه 
به حاش��یه ای رانده ش��ده، محروم مان��ده،  تهی، پنهان و 
سركوب شده است؛ یعنی به ترتیب در پیوند با: نفس )در 
براب��ر عقل(، امر تجربی یا امر عینی، مؤنث، ناپاك، ذهن، 
ارزش��های طبیعی و... با تمام این تفاصیل مفهوم ممتاز 
و برت��ر بدون در نظر گرفتن )یا اعتراف به( وجود مفهوم 
متضاِد مقابل خود فاقد هر گونه معنایی اس��ت. به عبارت 
دیگر، اقتدار، اعتبار، مشروعیت، هویت، بقا، موجودیت، 
تداوم و اس��تمرارِ  مفاهیم گروه اول در گرو انگارهؤ وجود 

مفاهیم گروه دوم است.
15. بنابرای��ن مهم تری��ن مرحل��ه ی��ا وجه شالوده ش��كنی 
همان��ا تضعی��ف و محو فرِض تفوق و برت��ری یك مفهوم 
بر مفهوم دیگر اس��ت. خود این برتری یا تقدم و تفوق در 
اصل متكی به وجود مفهوم س��ركوب ش��ده و به حاشیه 
رانده ش��ده اس��ت، زیرا وجود آن از 
س��وی مفهوم برتر یا ممتاز، مس��لّم 
پنداشته ش��ده اس��ت. لذا با توجه به 
ای��ن رابطهؤ معك��وس، تفوق و برتری 

35. context
36. phonocentric

37. phallogocentric
38. center

39. presence
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در حقیقت از آِن مفهوم س��ركوب ش��دهؤ پیشین است. در 
وج��ه یا مرحلهؤ مهم دوم شالوده ش��كنی، امتیاز و برتری 
به طور مس��اوی و یكس��ان ج��ا به جا می ش��ود؛ طی این 
مرحل��ه داعیه های متضاد برای اش��غال جایگاه ممتاز، به 
كمك مفهوم جدیدی كه قادر به ادغام و یكپارچه س��اختن 
دو مفهوم متضاد پیشین است )تا حدودی به شیوهؤ سنتز 

هگلی( برطرف می شوند.
16. شالوده ش��كنی به منزلهؤ شیوه ای از قرائت متن سعی 
دارد تا متن را تكه پاره و به اجزای تشكیل دهندهؤ  آن خرد 
و تجزیه كند تا نشان دهد كه چگونه متن اجباراً علیه خود 
عم��ل می كند. واژه ها،  عب��ارات و اصطالحات موجود در 
ی��ك مت��ن و  تكنیكها و رویه ها ی��ا مهارتهای عمل��ِی به كار 
گرفته ش��ده در خل��ق یك اثر هن��ری جملگ��ی برنامهؤ كار 
یا دس��تور العمل نهفت��ه ای برای خود دارن��د كه هر گونه 
معنای ظاهری و ص��وری متن یا اثر مذكور را بی ثبات و 
متزلزل می سازد. به این ترتیب، در نهایت، خود این ایده 
كه هر متن واجد معنای قطعی و معینی اس��ت، دستخوش 
تردید و تزلزل گش��ته و دچار مش��كل می شود. این معنا 
نزد بس��یاری از نظریه پردازان و منتقدان ادبی و فرهنگی 
و در س��طوح علمی و آكادمیك از جمله اصحاب دانشگاه 
یی��ل و جان هاپكینز40 نظیر پل دومن41، جفری هارتمن42، 

جی. هیلی��س میلر43، َهرولد 
فی��ش45  اس��تنلی  و   بل��وم44 

پی گرفته شد.
17. اساسی ترین نكتهؤ مورد 
تأكید در شالوده شكنی، نگاه 

تردیدآلود و نگرش شك اندیش��انهؤ  آن مبنی بر نفی امكان 
وج��ود هر گون��ه معنای واحد، یكدس��ت، قطعی و جزمی 
اس��ت؛ مناط اعتبار این مفروض شك اندیشانه، فقداِن هر 
گون��ه نقط��هؤ ممتاز و برتر نظی��ر نیت مؤلف ی��ا ارتباط با 
واقعیت خارجی اس��ت كه بتواند به ی��ك متن یا اثر اقتدار،  
اعتب��ار، مش��روعیت، هوی��ت و معنا ببخش��د. در عوض 
شالوده ش��كنی به افقه��ا،  امكانات و فرصتهای گس��ترده 
و نامح��دود ب��رای خل��ق و ارائهؤ تفس��یرهای ت��ازه تأكید 
می ورزد. چنان كه اشاره ش��د، قرائت شالوده شكنانه از 
متن یا اثر هنری با آش��كار ساختن تناقضها و تضادهای 
موج��ود در آن، اهمی��ت و اعتبار صوری و ظاهری آن را 
تضعیف می كند. اما، از آنجا كه اش��غال یا كسب هر گونه 
نقط��هؤ برتر و ممت��از در جایی بیرون از متن یا فراس��وی 
آن امری غیرممكن است، به همین دلیل برخی از منتقدان 
عقی��ده دارند كه شالوده ش��كنی نی��ز در نهایت هر چیزی 
را هم��ان گون��ه ك��ه بود و هس��ت، دس��ت نخ��ورده باقی 
می گذارد. تالش شالوده ش��كنی برای اندیش��یدن دربارهؤ 
»امور نااندیش��یدنی«، ك��ه غالباً با طنز و تمس��خر همراه 
اس��ت، و نیز ابهامات و لغزشهای ظاهراً ارادی در بیشتر 
آثار شالوده ش��كنانه، بس��یاری از فالس��فهؤ  ارتدوكس را 

سخت برآشفته ساخته است. 
18. ب��ا توجه ب��ه آنچه گفته 
ش��د،  می توان چنی��ن نتیجه 
شالوده ش��كنی  ك��ه  گرف��ت 
ب��ه منزلهؤ ش��كلی از فلس��فه 
ش��روع می ش��ود كه بیانگر 
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40. Johns Hopkins University
41. Paul de Man

42. Geoffrey Hartman
43. J. Hillis Miller
44. Harold Bloom
45. Stanley Fish
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دو جهت گیری چالش گرانهؤ اصلی و چالش گریهای فرعی 
بی ش��مار اس��ت: نخس��ت، چالش ج��دی و ویرانگر علیه 
س��نت متافیزیك غربی ب��ه طور ع��ام و دوم،  چالش علیه 
نظریه های معنِی آن به طور خاص. چالش��های فرعی آن 
مانند چالش علی��ه حقیقت، وحدت،  عینیت،  قطعیت، كلیت 
و تمامی��ت،  اقتدار و نظایر آن نیز در جای خود مس��تلزم 

تأمل و تفكر است.
19. شالوده ش��كنی و چالش��های شالوده ش��كنانه علی��ه 
نظریه های معنی،  تفس��یر،  قرائت و جهان ش��مولیِت معنا 
معم��والً در كش��ورهای انگلیس��ی زبان به عنوان س��بكی 
در »نق��د ادب��ی« به ش��مار می روند و ش��هرت و اعتبار آن 
نیز عمدتاً مرهون تالش��های اصحاب »مكت��ب ییل« یعنی 
)جف��ری هارتم��ن، هرولد بلوم،  پل دوم��ن و جی. هیلیس 
میل��ر و دیگران( اس��ت كه قوی��اً تحت تأثیر اندیش��ه ها و 
آرای  دریدا بودند. این منتقدان شالوده شكنی را به منزلهؤ  
نوعی مجوز برای نش��ان دادن و آشكار ساختن »مهارت 
زبانی« می دانند كه به قدر كافی و به خوبی از تفس��یر به 
معنای سنتِی آن فاصله می گیرد؛  در حالی كه به زعم آنان 
تفس��یر متن فعالیت یا كاربستی است كه باید از آن پرهیز 
و اجتناب ك��رد. هارتمن عقیده دارد كه » تفس��یر بیش از 
این دیگر معطوف ایجاد س��ازش و آشتی یا ایجاد وحدت 
و اتح��اد بین حقایِق در حالِ  جنگ و متخالف هم نیس��ت« 

 .)Hartman, 1981, p. 51(
20. شالوده ش��كنی به نفی »تفس��یر 
فعال« مب��ادرت می كند، زیرا این نوع 
تفس��یر هدف اصلی خ��ود را تكثیر و 

ازدیاد و گسترِش »معنی« می داند و نه تقلیل آن به مشتی 
ش��اكله ها، طرحها، نقشه ها و رمزها. اما دریدا »معنی« را 
ب��ه گونه ای دیگر تفس��یر و تحلیل می كند؛ ب��ه زعم دریدا 
»معنی« همواره در نتیجهؤ كنش یا عمل »تفاوت تأخیری« و 
»افت��راق و تفاوت«46 كراراً و به گونه ای بی پایان به تعلل و 
تأخیر برگزار می گردد؛ معنی همواره به واس��طهؤ تفاوت، 
فاصله و افتراق به گونه ای دیر و ناهنگام برگزار می شود؛ 
این روندی بی انتها و بی وقفه اس��ت؛ لذا نشانهؤ زبانی نیز 
ب��ه زعم دریدا نوع��ی »نیمه عمر47« خ��اص و منحصر به 
فرد ب��رای خ��ود دارد )Cooper, 1995, p. 107(. منظور 
از نیمه عمر برای نش��انه، چنان ك��ه گایاتری چاكراورتی 
اس��پیواک48در مقدمهؤ خود بر ترجمهؤ كتاب دریدا به شرح 
و توصی��ف آن پرداخ��ت، در پیون��د و ارتب��اط نزدیک با 
»وجود« یا »هستِی« عجیب و در نوع خود بی نظیِر نشانه49 
 ق��رار دارد: ك��ه هم��واره »نیم��ی« از آن »وج��ود ن��دارد« 
)ن��ه آنج��ا / not there( و »نی��م« دیگ��رش نی��ز »آن نیس��ت«

.)Derrida, 1976 ,p. xvii( .)نه آن /not there(
 منتقدان شالوده شكن با تهاجم به متون و تاراج و یغمای 
آنها درصدد یافتن ش��واهدی از »تف��اوت و افتراق«، عدم 
تعیّ��ن و ع��دم قطعیِت نش��انه برمی آین��د؛ در نتیجه بازی 
با زبان یكی از اس��تراتژیهای م��ق���دمات��ی و آغ��ازی��ن 
شالوده ش��كنان اس��ت تا توجه م��ا را به ای��ن پدیده جلب 
كنن��د و آن را در مع��رض دی��د و در 
 كان��ون تأم��ل و تفك��ر ما ق��رار دهند 

.)Cooper, 1995, p. 107(
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46. différance
47. half-life

48. Gayatri Chakravorty Spivak
49. sing



آنچ��ه در مقالهؤ حاض��ر محل توجه 
قرار گرفت، دو جریان اساسی یعنی 
زیبایی شناسی و شالوده شكنی بود 
وس��عی ش��د تا ضمن ارائ��هؤ رئوس 
كل��ی در تعری��ف و تبیی��ن ه��ر دو 
جریان و ترس��یم ش��مایی كلی و ع��ام و اجمالی از رابطه 
و مناس��بات میان آنها، به طور اخص بر نقد واس��ازانه یا 
شالوده ش��كنانه در حوزهؤ زیبایی شناس��ی در قلمروهای 
مختلف كاربست آن )هنر، ادبیات، نظریه اجتماعی و...( 

تمركز و تأكید صورت گیرد.
دانستیم كه زیبایی شناسی در معنای 
م��درن آن غالباً به منزلهؤ یک ش��اخه 
یا رش��تهؤ فلس��فی تلقی می ش��ود كه 

5. جمع بندی و 
نتیجه گیری 
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جلوه ها و نمودهای بالفعل آن را می توان در قالب فلسفهؤ 
پدیده ه��ای زیباشناس��انه )اش��یاء، موضوع��ات، امور، 
كیفی��ات، حاالت، تجربیات، ارزش��ها و هنجارها(،  یا در 
قالب فلس��فهؤ هن��ر )خالقیت و آفرینش هنری، اس��تعداد، 
قریحه، یا ذات هنری، نبوغ، اثر هنری، سرشت و ماهیت 
محصوالت و آث��ار هنری، درک و دریاف��ت آثار هنری، 
فه��م و ش��ناخت ماهی��ت و كاربس��تها و كار ویژه ه��ا یا 
فانكس��یونهای آثار هنری و ...(، یا در قالب فلس��فهؤ نقد 
هنر در معنای مّوس��ع كلمه )یعنی ف��را نقد50 و یا نقِد نقد( 
متجلّی دید و در مجموع می توان آن را رش��ته ای دانست 
كه همزمان و به طور مشترک و به اتفاق هر سه حوزه یا 
قلمرو فوق الذكر را از منظر فلس��فه و با رویكرد فلس��فی 
م��ورد مطالع��ه و بررس��ی ق��رار می دهد. گرچ��ه تاریخ 
زیبایی شناس��ی در غ��رب و تأم��الت زیباشناس��انه در 
جوامع غربی به مراتب بسیار كهن تر و دیرپای تر از خود 
این تعبیر یا اصطالح است و معموالً آغاز آن به افالطون 
باز می گردد كه در آثار و نوش��ته های خود تفكر و تأمل 
نظام مندی در باب هنر و نظریه ای فلسفی در باب زیبایی 
ارائ��ه كرده اس��ت؛ لیكن خ��ود واژهؤ aesthetics در اواخر 
نیمهؤ نخس��ت قرن هجدهم توسط یک فیلسوف آلمانی به 
نام الكساندر بامگارتن در فلسفه مرسوم و متداول شد. 
كانت، ش��لینگ، شیلر و هگل نخس��تین فیلسوفانی بودند 
ك��ه زیبایی شناس��ی بخ��ش اصلی و 
زی��ر بنای��ِی خاس��تگاه فلسفی ش��ان 
ق��رن  به ش��مار می رف��ت. در آغ��از 
بیس��تم توجه و عالق��ه فزاینده ای به 

50. metacritcism
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دشواریهای روش شناسانهؤ زیبایی شناسی به عمل آمد، 
از جمله بابت تردیدها و مناقشه هایی كه علیه  شأن علمی 
زیبایی شناسی و تالش��های مربوط به تدوین نظریه های 
زیبایی شناس��ی اقامه ش��ده بود. در اواخر قرن بیس��تم 
نی��ز انتق��اد و احتجاجهای ت��ازه ای از س��وی جریانهای 
پساس��اختارگرا و پس��امدرن به وی��ژه در قالب رویكرد 
روش شناسانهؤ موس��وم به شالوده شكنی، در خصوص 

زیبایی شناسی مطرح شد.
البت��ه شالوده ش��كنی به منزل��هؤ یک نقد اساس��ی و جدی، 
كه نخس��تین بار توس��ط ژاک دریدا طرح شد، هنوز محل 
مناقشه قرار دارد و مباحثات جدلی متنوعی به ویژه توسط 
اندیش��مندانی چون میش��ل فوكو51، یورگن هابرماس52، 
هان��س � گئ��ورگ گادامر53، ژاک الكان54 و جان س��یرل55 
با دری��دا صورت گرفت. ب��ه عقیدهؤ وی س��نت متافیزیک 
غرب، حداقل از زمان افالطون، كوش��یده است تا جایگاه 
»وجود«56 را به منزلهؤ مركز »حضور«، و یا به تعبیر بهتر 
به عنوان خود »حضور«، مشخص و معین سازد، اما این 
تعیین و تشخیص یا تصمیم، امری جزمی و تعبّدی است 
و مبتنی بر یک »تصمیم اخالقی-نظری« اس��ت به جای هر 
گونه اس��تدالل یا برهان نظ��ری. از نظر دریدا تفكر غربی 
به طور س��نتی بر مبنای تقابل دو گانه ای استوار است كه 

در همهؤ قلمروها می توان آن 
را مش��اهده ك��رد و از جملهؤ 
مهم تری��ن آنها می ت��وان به 
بیرون،  خیر/ ش��ر، درون/ 
حضور/  ناخالص،  خالص/ 

غیبت، گفتار/ نوش��تار... اش��اره ك��رد. در این میان یک 
وج��ه از تقابله��ای دو گانهؤ مذكور غلبه و س��یطره دارد و 
وجه دیگر به حاشیه رانده می شود. دریدا طی دو مرحله 
با ش��رح و تفسیر آثار نویس��ندگان و متفكران مختلف از 
جمله هوسرل57، افالطون58، روسو59، سوسور60، هگل و 
دیگران و با تأكید بر خط اصلی هدایت گر مربوط به تفسیر 
س��نتِی رابطهؤ بین گفتار و نوش��تار )در آثار نویس��ندگان 
و متفك��ران مذك��ور( در مرحل��هؤ اول نش��ان می ده��د كه 
چگون��ه گفتار یا كالم به طور س��نتی با نس��بت دادن و در 
انحص��اِر خود گرفتن همهؤ ارزش��های حضور برای خود 
ارزش، اعتب��ار و ق��در و اهمیت دس��ت و پ��ا می كند و در 
عوض نوش��تار از همهؤ مزایا محروم می ماند زیرا تجسم 
بی��رون بودگی، غیریت، مادیت، مرگ و غیبت اس��ت. در 
دومین گش��تاور تفس��یری، دریدا اظهار م��ی دارد كه این 
نویس��ندگان و متفك��ران، حتی در قال��ب تعابیر و عبارت 
خودشان، قادر به كتمان این واقعیت نیستند كه، علی رغم 
مبرهن ترین استداللهایشان، كه محمولها و اسنادهایی كه 
حس��ب عادت در توصیف نوش��تار به كار برده می شوند 
در حقیقت محمولهای اصلِی زبان بطور عام، و در نتیجه 
محمولهای گفتار نیز، محس��وب می شوند. فالسفه ظاهراً 
می خواهند نشان دهند كه كالم یا گفتار مقدم و اصل است 
و نوش��تار مؤخ��ر و ف��رع. 
آن��ان، علی رغ��م آنك��ه خود 
دس��ت به نوش��تن می برند، 
نمی خواهند نش��ان دهند كه 
گفتار خ��ود در واق��ع نوعی 

56. being
57. Edmund Husserl
58. Plato
59. Jean-Jaeques Rousseau
60. Ferdinand de Saussure

51. Michel Foucault
52. Jürgen Habermas

53. Hans-Georg Gadamer
54. Jacques Lacan

55. John Searle
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.)Outhwaite & Bottomore, 1993, p. 139(
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»نوشتار« است.
دس��تخوش  حض��ور  »متافیزی��ک«  ترتی��ب،  ای��ن  ب��ه 
شالوده ش��كنی می شود و »نوش��تار« جایگاه خود را باز 
می یاب��د و به منزلهؤ ش��رط امكاِن زبان مطرح می ش��ود و 
قالب »متن« به خود می گیرد. این نوع برداش��ت یا تفسیر 
از شالوده شكنی پیامدهای متدولوژیک یا روش شناسانه 
مه��م چندی در ب��ر دارد كه به عنوان جمع بن��دی و نتیجهؤ 

نهایی بحث خود به آنها اشاره می كنیم: 
1. مت��ون و آث��ار )هن��ری، ادب��ی، اجتماع��ی، سیاس��ی، 
فلسفی، تاریخی...( ساده، واحد و یكدست نیستند، بلكه 
معموالً در كنار محتوا یا دكترین، مش��تمل بر منابِع كم و 
بیش مش��هودی هس��تند كه ضد محتوا یا دكترین مذكور 

عمل می كنند.
2. كاركرد این منابع را  می توان مستقل از هر گونه داعیه 

در خصوص نیّات مؤلف نشان داد. 
3. شالوده ش��كنی لزوم��اً و اساس��اً فعالیت��ی انتقادی كه 
توس��ط خواننده از بی��رون از متن صورت گرفته باش��د 
)ایجاد ش��ود( نیست، بلكه به معنای دقیق، پیشاپیش و از 

قبل »در« متن نهفته است.
4. مادام��ی ك��ه مت��ون از كنترل ه��ر گونه قرائت��ی كه به 
گون��ه ای درون��ی پیش��نهاد و اقام��ه ش��ده باش��د، خارج 
ش��وند )بن��د 1(، در آن صورت »خود را شالوده ش��كنی« 
مث��الً  »بی��ِن«،  جای��ی  شالوده ش��كنی  ك��رد.  نخواهن��د 
دری��دا و افالط��ون، اتف��اق می افت��د )رخ می ده��د( ول��ی 
نمی توان��د درون ش��اكله ها و طرحه��ای تاریخ��ی هی��چ 
 ن��وع تاری��خ فلس��فه ی��ا عقاید واق��ع ش��ود یا ق��رار گیرد 
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نگارنده در این نوش��تار بر آن است كه ضمن بررسی مفهوم 
حقیقت ومناسبت آن با هنر از دوران افالطون تا كنون، رویكرد 
دریدا به هنر و نقد هنری را با تكیه به آرای اندیشمندانی چون 
كانت، هایدگر و نیچه، مورد وارس��ی و مداقه قرار دهد و در 
ای��ن چارچ��وب، نظری��هؤ پارارگون در »نقد قوه حكم كانت« را در بررس��ی مناس��بت میان 
گسترهؤ هنر و ساحت فرا هنری تحلیل و تبیین نماید. برای اثبات موضع بنیان فكنانهؤ دریدا 
نیز چند اثر هنری را تفس��یر نموده و مناس��بت میان گسترهؤ درون ذات و برون ذات را در 

حیطهؤ هنر بیان می كند.

واژگان كلیدی:
حقیقت، هنر، محاكات ارزشی، داوری، ذوق، قاب، اثر هنری، لوگوس مداری. 
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قب��ل از آنك��ه درب��ارهؤ رویك��رد دری��دا به هن��ر به بحث 
بپردازی��م، بای��د اش��اره كنی��م ك��ه س��اختارگرایان و 
را  افالط��ون  محاكات��ی  نظری��هؤ  پساس��اختارگرایان، 
درب��ارهؤ هنر م��ردود می دانن��د. افزون بر ای��ن، دریدا 
همچون یاكوبس��ن، روالن بارت و چالز س��ندرپیرس، 
من��ش اس��تعاری نش��انه ها را م��ورد توجه ق��رار داده 
اس��ت. او برای دال و مدلول نقش و كاركردی پویا قائل 
اس��ت. به نظ��ر او معانی )مدلولها( ام��وری ثابت و غیر 
قابل تغییر نیس��تند، بلكه بر حس��ب متن و زمینهؤ خاص 

حاك��م تغیی��ر می یابن��د. معنای یک 
واژه در ی��ک متن اغلب با معنای آن 
در نوش��ته ای دیگر متفاوت اس��ت 
و ب��ه همین دلیل اس��ت ك��ه واژگان 

بر حس��ب س��ایر واژه های قرینه تعریف می ش��وند. به 
تعبیر دریدا معانی پیوس��ته در بوتهؤ تعلیق قرار دارند.

دریدا می گوید نوش��تار را نباید س��اختاری محاكاتی و 
دس��ت دوم دانس��ت بلكه برای درک آن باید به واقعیت 
تجرب��ی و دس��ت اول مراجع��ه نم��ود. بر این اس��اس، 
نمی ت��وان پدیدآورن��ده ای را در نظر گرف��ت كه معنای 
واقعی متن را در ذهن خود دارد. بنابراین، پدیدآورندهؤ 
اثر هنری را نمی توان آفریننده و خدایگان دانس��ت. به 
همین اعتبار، كالم یا لوگوس نیز آفرینندهؤ نور نیس��ت. 
واگش��ائی و بنیان فكن��ی ه��م نقش خداگون��ه هنرمند را 
نف��ی می كن��د و هم ماهیت و من��ش محاكاتی1 هنر را در 

معرض پرس��ش قرار می دهد.
دریدا در كتاب دبیره شناس��ی خود به طرح این پرسش 
می پردازد كه آیا پیش گفتار از حیث حقیقت مقدم اس��ت 
ی��ا خود مت��ن؟ بدین معنا ك��ه از لحاظ زمان��ی كدام یک 
تق��دم دارند و آی��ا پیش گفتار پ��س از پای��ان یافتن متن 
به اول آن افزوده می ش��ود ك��ه در این صورت از نظر 
زمان��ی مؤخر ب��ر متن ق��رار می گیرد و فق��ط از لحاظ 

جایگاه در تقدم اس��ت.
در گال��ری ملی لندن تابلویی موجود اس��ت كه مراس��م 
عروس��ی آرن��ول فینی را ترس��یم نموده اس��ت. در این 
تابل��و ع��روس و دام��اد در حال��ی كه دس��ت در دس��ت 
یكدیگر دارن��د، در آن تابلو تصویر 
ش��ده اند. ب��ر روی دی��وار روبه رو 
در قس��مت پ��س زمین��هؤ نقاش��ی در 
ب��االی ی��ک آیینهؤ گرد خ��ط یان وان 
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ایک2نقاش این تابلو منعكس گردیده اس��ت. او بر دیوار 
نوش��ته اس��ت كه »یان وان آیک اینجا بود«.

تفس��یرهای زی��ادی از ای��ن تابل��و و نوش��تهؤ آن وجود 
دارد. حال می توان پرس��ید آیا نقاش در موقع عروسی 
در آن محل بوده اس��ت ی��ا آنكه او این جمل��ه را بعد از 
نقاش��ی آن صحنه نوش��ته؟ بدیهی است كه او خود این 
تابلو را نقاش��ی كرده اس��ت و وقتی آن را امضا كرده، 
در آنجا حضور داش��ته اس��ت. اما نمی توان با اطمینان 
گفت كه او در مراس��م عروس��ی ش��ركت كرده است یا 
عروس��ی در اتاق نقاشی شده در آن تابلو برگزار شده 
اس��ت. به ه��ر ح��ال پ��اره ای از عناصر ای��ن تصویر، 
خیال��ی اس��ت. می ت��وان امضای ای��ن تابل��و را از نظر 
زمان��ی با پی��ش گفتار یاد ش��ده در باال مقایس��ه كرد و 
گف��ت بحث زمان به گونهؤ فوق موضوع حضور و غیاب 
را به ذه��ن متبادر می كند. افزون ب��ر این، چهره هایی 
كه در آیینهؤ انتهای تابلو ترس��یم شده، ممكن است نقش 
خ��ود نقاش باش��د. ب��ا این ح��ال، این موض��وع به هیچ 
وج��ه بر حض��ور نامبرده در مراس��م عروس��ی داللتی 
ندارد. به طور كلی در ایتالیا نقاش��ان تصویر خویش یا 
 معاصران خود را در گس��ترهؤ متن حوادث كتاب مقدس 

ترسیم می كردند. 
در تابلوی الس مینیاس، دیه گو والس��كز3 صلیب سرخ 

طریقت س��انتیاگو را درس��ت س��ه 
س��ال پس از تكمی��ل تابلوی مزبور 
ب��ه آن اضافه نمود. بدی��ن بیان كه 
او صلیب مزبور را به سینهؤ خویش 

در تابلوی یاد ش��ده افزود. پرسش دیگری كه در مورد 
این تابلو مطرح می ش��ود، این اس��ت كه آیا پادش��اه و 
ملكه خود ش��خصاً س��وژهؤ تابلوی والس��كز بوده اند یا 
ای��ن دو از تخیل نقاش به تابلو منتقل ش��ده اند. بعضی 
از مفس��رین نی��ز مدع��ی هس��تند ك��ه تم��ام چهره های 
نقاش��ی ش��ده در این تابلو از ذهن خالق والسكز ناشی 
ش��ده اند. چه بسا كه خود نقاش این همه را در كنار هم 
در تابلوی��ی جای داده و آنه��ا در عالم واقع هیچ گاه این 
گون��ه كنار هم نبوده اند. اگر این تابلو تصویر عكاس��ی 
بود، می ش��د امكان گردآوردن آنها را بدان گونه مسلّم 
 دانس��ت. ام��ا در ی��ک تابلوی نقاش��ی هر گون��ه امكانی 

قابل تصور است. 
در نظر دریدا همهؤ اشكال نوشتار را باید وجهی از بازی 
حضور و غیاب به ش��مار آورد. در چنین صورتی است 
ك��ه می ت��وان ذهن را متن��ی در نظر گرف��ت و بنابراین، 
ب��ازی حضور و غی��اب به همان گونه ك��ه خودآگاهی و 
ناخودآگاه��ی را می توان به آن نس��بت داد، قابل اعمال 
اس��ت. در حقیق��ت خودآگاهی با س��احت حضور پیوند 
دارد و ناخ��ودآگاه ب��ا س��احت غی��اب مرتب��ط اس��ت. 
بنابرای��ن تجربهؤ خ��ودآگاه در حضور تحق��ق می یابد. 
ح��ال آنكه تجرب��هؤ ناخودآگاه طیف گس��ترده ای اس��ت 
كه از گذش��ته به حال و آینده س��رایت می كند. در واقع 
 تجرب��هؤ ناخ��ودآگاه از م��رز زم��ان 

در می گذرد.
دری��دا تقابله��ای دوتای��ی حاك��م بر 
س��اختار زبان را كه سوسور مبنای 
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تحلیلهای نشانه شناس��انهؤ خود ق��رار داده، بنیان فكنی 
نم��وده و می گوی��د ك��ه ای��ن تقابل گرای��ی و ثنوی��ت در 
متافیزی��ک غ��رب ریش��ه دارد. از جمله ذه��ن در مقابل 
عی��ن، حقیقت در براب��ر دروغ، حضور در مقابل غیاب، 
دال در مقاب��ل مدلول و گفتار در برابر نوش��تار، طیفی 
متافیزیكی اس��ت كه همهؤ بحثهای فلس��فی در چارچوب 
آنه��ا صورت می گیرد. گاهی یكی از این دو طیف جهت 
س��لبی و منف��ِی وج��ه متقابل آن اس��ت. اما در بیش��تر 
موارد یكی نمونهؤ فرودس��ت معنای متقابل آن محسوب 
می ش��ود. مث��الً، زن گون��هؤ فرودس��ت مرد و نوش��تار 
وج��ه ن��ازل گفتار ش��مرده می ش��ود. اس��تدالل دریدا 
در ای��ن زمینه این اس��ت ك��ه مثالً در گفت��ار یعنی گفتگو 
وجهی برخورد حض��وری وجود دارد كه انتقال معنای 
دقی��ق مورد نظ��ر گوینده ب��ه مخاطب خود را س��هولت 
می بخش��د. حال آنكه در نوش��تار چنی��ن حضوری به 
غی��اب بدل می ش��ود، زیرا نویس��نده همیش��ه به دنبال 
نوش��تار خود نمی رود تا م��رادش را برای خواننده باز 
گوی��د، یعنی در زمان نوش��تن، خواننده غایب اس��ت و 
در زم��ان خوان��دن، نویس��نده. افالط��ون ب��رای اثبات 
 همی��ن معن��ا ب��ود كه گفتگ��وی فای��دروس را به رش��تهؤ 

تحریر درآورد.
دری��دا روش بنیان فكنان��هؤ خ��ود را ن��ه نته��ا در مورد 
مقوالت فلس��فی و ادبی مورد استفاده قرارداد، بلكه آن 
را در م��ورد هنره��ای دیداری هم ب��ه كار گرفت. او در 
كتابی موس��وم به حقیقت نقاشی دیدگاههای خود را در 
باب هن��ر مطرح نمود. فصل اول كتاب حقیقت نقاش��ی، 

شاه كلید نام دارد. او این واژه را به عنوان استعاره ای 
برای گش��ودن مرزهای اندیش��ه به كار برد.

دری��دا عنوان كتاب را از »جمل��ه ای كه در نامه 23 اكتبر 
1905 س��زان به امیل برنارد« نوشته بود، برگرفت. پل 
سزان به امیل برنارد نوشت: »من دینی به تو دارم و آن 
حقیقت نقاش��ی است كه اكنون آن  را ادا می كنم«. دریدا 
ای��ن كالم س��زان را ب��ر گرفته و می پرس��د: مراد او از 
»حقیقت نقاشی« چیس��ت؟ از آنجا كه نقاشی فرانمودی 
دیداری اس��ت، س��زان چگون��ه می توان��د حقیقت آن را 
بی��ان كن��د؟ زیرا بی��ان حقیقت كنش��ی گفتاری اس��ت و 
ای��ن كنش گفتاری با كنش نقاش��ی تفاوتی فاحش دارد. 
از ط��رف دیگر، مراد س��زان وقتی می گوی��د كه حقیقت 
را مدی��ون اس��ت، چیس��ت؟ اصالً بدهی و دی��ن در كجا 
نهفت��ه اس��ت؟ مرلوپونتی می گف��ت، حقیقت نقاش��ی از 
 دیدگاه س��زان در پرسشهای خستگی ناپذیر او از سنت 

متبلور می گردید.
در اینجاس��ت ك��ه در می یابی��م، هدف اصل��ی دریدا از 
طرح این مس��ائل، وارد ش��دن به ماهیت و منش حقیقت 
در حوزهؤ نقاش��ی اس��ت. دریدا می گوید: در بررس��ی 
ای��ن موضوع باید چهار نكتهؤ اساس��ی را در نظر گرفت 
)Derrida, 1987, p. 5(. اولی��ن نكت��ه ب��ه قدرت و توان 
 .)Ibid( بازآفرینی و احیای مس��تقیم مربوط می ش��ود
بدی��ن معن��ا كه وقت��ی تصویری ب��ا اصل خود یكس��ان 
باش��د و بدون هیچ گونه توّهمی، اصل را تجسم بخشد، 
در واقع تصویر حقیقت را زنده كرده اس��ت. مثالً وقتی 
به تصوی��ر چپق  اثر رنه مارگریت )تصویر ش��مارهؤ1( 
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می نگری��م، در ذیل نقاش��ی می خوانی��م: »این یک چپق 
نیس��ت«، یعنی حقیق��ت تصویر چیزی مغای��ر با حقیقت 
چپق اس��ت. به همین دلیل اس��ت كه رن��ه مارگریت این 

تابلو را »فریبكاری تصویرها«  نام نهاده اس��ت. 
در واقع مارگریت در پی آن است تا به خوانندهؤ خویش 
بفهماند كه تصویر در بیش��تر م��وارد متضمن گونه ای 
فریب است و با ایجاد شوک در بیننده او را به فریبكاری 
تصوی��ر و دوری آن از حقیق��ت، هش��دار می ده��د. به 
عب��ارت دیگر، چنین برخوردی محاكات افالطونی را به 
ذه��ن متبادر می كند، زیرا او هم می گفت آنچه در عالم 
محسوسات به چشم می خورد، درواقع تصویر یا بدل 
ناقص��ی از صورت ایده آل آن پدیده اس��ت. به اعتباری 
می ت��وان گف��ت واژه های��ی ك��ه رن��ه مارگری��ت به كار 

ب��رد، به حقیقت نزدیک تر اس��ت تا 
تصوی��ر چپق. مارگریت، بر خالف 
پل سزان به هیچ وجه قول پرداخت 
دین خود مبنی بر حقیقت نقاشی را 

به مخاطب نداد.
دومی��ن خصوصیات ب��ه بازنمایی راس��تین یک حقیقت 
یا تمث��ال یک پدی��ده بازمی گردد. در ای��ن زمینه ممكن 
اس��ت چپق س��یمای راس��تین یک ابژه باش��د ی��ا صرفاً 
تمثیلی از آن محس��وب ش��ود. دریدا می گوید در اینجا 
انگاره حقیقتی اس��ت كه چهار امكان را در برابر ما قرار 
می ده��د. یكی آرایه یا عرض��هؤ بازنمایی4  دوم عرضِهؤ 
عرضه5 ، س��وم بازنمایِی بازنمایی6 و چهارم بازنمایِی 

 .)Ibid, p. 6(  7عرض��ه
ویژگ��ی س��وم حقیق��ت از دی��دگاه دری��دا ب��ه ماهی��ت 
تصویری8 آن مربوط می ش��ود. مراد دریدا این اس��ت 
كه حقیقت نقاش��ی منش تصویری آن است و بنابراین، 
ب��ا رس��انهؤ آن تناس��ب دارد. در چنی��ن حالت��ی چپ��ق 
مارگری��ت حقیقت امر را مكش��وف نم��ی دارد، هر چند 
كه واژه ها تصویر ش��ده اند. در اینجا ساحت تصویری 
صرف��اً به هنر نقاش��ی و نگارگری محدود می ش��ود و 
هیچ ی��ک از صورته��ای بیان��ی از جمل��ه تئات��ر، س��ینما 
 و حت��ی اس��تعارات ادب��ی و رؤیاه��ا هم در ای��ن زمینه 

كفایت نمی كند.
ویژگی چهارم، به حقیقت در قلمرو س��امانهای نقاش��ی 
و نظامهای وابس��ته به آن مربوط می شود. بدین اعتبار 
دریدا در اینجا زبان و نظامهای نقاش��ی را ماهیتی زائد 
می بخش��د و مدعی می شود كه این 
نظامها از دل یكدیگر بیرون می جهند 
و بنابرای��ن، نش��انه های پویای آنها 
مرزهایش��ان را مش��خص می سازد 
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4. presentation of representation
5. presentation of presenyation

6. representation  of representation
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)Ibid, p. 7(. اما در عین حال زمینهؤ گش��ودن مرزها را 
هم فراهم می كنند. به اعتباری، ویژگی یاد ش��ده ضمن 
آنك��ه خود بخش��ی از نظام می ش��ود، زمین��هؤ حركت و 

گذار به فراس��وی نظام را هم به وجود می آورد.
در اینجا دریدا واژهؤ قالب را مطرح می كند. او در كتاب 
حقیقت نقاش��ی فصل��ی را به آن تخصیص داده اس��ت. 
وی در بح��ث از قاب ب��ه بنیان فكنی »نقد ق��وهؤ حكم« یا 
»س��نجش داوری«9 كانت می پردازد. در اینجاس��ت كه 
تحلی��ل حك��م زیبای��ی شناس��انهؤ كانت را ب��ا رویكردی 
ت��ازه مواجه می كن��د. قبالً باید گفت كه فلس��فهؤ كانت در 
دهه های هش��تاد و ن��ود به طور عام و نظریهؤ »س��نجش 
داوری« او به طور خاص مورد توجه فالس��فهؤ فرانس��ه 

قرار گرفت.
   دریدا در بحث از احكام زیباش��ناختی كانت س��ه نكتهؤ 
اصل��ی را مط��رح ك��رده اس��ت، نخس��ت خ��ود پایندگی 
س��احت زیبایی شناس��انه به عن��وان فعالیت��ی ذهن��ی و 
درون��ی )ف��ارغ از قلم��رو اجتماع��ی و اخالق��ی(. دوم 
ارزش و هوی��ت هنر خودپاینده ج��دا از ارزش مادی و 
س��رانجام دریاف��ت كانت از غایات و كنش��های هنری و 
ناتوانی فلس��فهؤ روش��نگری در حل فاصلهؤ میان ذهن و 

عین یا ذهن و طبیعت و س��وژه و ابژه. 
دریدا این مسائل را در ذیل 
بحث  م��ورد  س��ه موضوع 
ق��اب10،  یك��ی  داده؛  ق��رار 
و  ارزش��ی11  محاكات  دوم 

س��وم انگاره متعالی12.

در كتاب حقیقت نقاش��ی فصلی به قاب اختصاص یافته 
است. در واقع كانت در فلسفهؤ زیبایی خویش در پی آن 
بوده تا مرزهای این ساحت را مشخص نموده و كنشها 
و غای��ات خ��اص این گس��ترده را تبیین نمای��د. در نظر 
كانت قاب یا پارارگون عبارت اس��ت از: كلیه اموری كه 
به اثر هنری تعلق می گیرد، اما جزء الینفک آن نیس��ت، 
مثالً یک نقاشی، س��تونهای تزئینی یک كاخ، یا پرده ای 
كه برای پوش��انیدن مجس��مه تهیه ش��ده است. هر چند 
ك��ه پارارگ13به اثر هن��ری تعلق دارد،  ام��ا نباید آن را 
با اثر یكی دانس��ت. بدین معنا كه هویت و ماهیت اثر از 
آنچه در بیرون آن قرار دارد، متفاوت اس��ت. دریدا در 
اینجا به تحلیل پارارگون پرداخته و مدعی اس��ت كه این 
واژه از پیش��ونِدpar به معنای اطراف، كنار، حاش��یه و 
هامش وergon به معنای، كار و اثر تركیب ش��ده اس��ت. 
دری��دا با وارس��ی پارارگ��ون به طرح پرسش��های قدیم 
»هنر چیس��ت؟« زیبایی چیس��ت؟ بازنمایی كدام اس��ت؟ 
پرداخت��ه اس��ت. رفت��ه رفته الیه ه��ای متعدد س��نتهای 
فلس��فی غرب را كنار زده و سپس به هستهؤ اصلی بحث 

كه به زبان یونانیlemmata ن��ام دارد، روی م��ی آورد.
دری��دا در بخش س��وم این فص��ل ب��ه »داوری ذوق«14 
پرداخت��ه و مناس��بت آن را با مفهوم غای��ت مورد بحث 
ق��رار می دهد. او ب��ه مثال 
ب��ه  الل��ه  گل  یعن��ی  كان��ت 
عنوان نم��ود زیبایی طبیعی 
اش��اره كرده و بحث غایت 
بدون هدف را از نگاه كانت 

9. critique of judgment
10. parergon

11. economimesis
12. exempelarity

13. parerga
14. judgment of taste
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تحلی��ل می كن��د. س��پس به ارتب��اط زیبای��ی و واالیی15 
پرداخت��ه و تعریف كانت را مورد ارزیابی قرار می دهد 
و می گوی��د: اقتدار زیبایی ش��ناختی »واالیی« در منش 
بی كرانگ��ی و مقی��اس ناپذیر آن اس��ت. در فصل بعد به 
نق��ش هنرمن��د تحت عن��وان امضا كننده ذی��ل اثر هنری 
پرداخته و می گوید با ظهور عصر تولید مكانیكی انبوه 
هوی��ت هنرمند از اثری وی منتزع گردیده اس��ت. او در 
اینج��ا به طور خالص��ه نظر والت��ر بنیامی��ن را در مقالهؤ 
معروف��ش »اثر هنری در عص��ر تكثیر انب��وه مكانیكی« 
مط��رح نموده و می گوید هنرمن��د به گونه ای از اثر جدا 
ش��ده و در عین حال به آن تعل��ق دارد یعنی هنرمند هم 

در درون اثر قرار دارد و هم فراس��وی آن.
ب��ه اعتباری می ت��وان گفت ك��ه دریدا در پی آن اس��ت 
ت��ا خ��ط تمایزی را ك��ه پژوهن��دگان اندیش��ه های كانت 
در اط��راف هنر ترس��یم كرده اند، در معرض پرس��ش 
ق��رار دهد و به همی��ن دلیل قاب و تزئین را مجدداً مورد 
بررس��ی قرار می دهد. در اینجا دریدا می كوش��د ثابت 
كند كه عناصر درونی و بیرونی اثر هنری را مش��خصاً 
نمی ت��وان نمای��ان س��اخت. قب��الً گفتم ك��ه در رویكرد 
فرمالیس��تها و س��اختارگرایان خودپایندگی درونی در 
هنر امری اساس��ی اس��ت و از این جه��ت طرفداران این 
رویك��رد در پ��ی آن بوده ان��د تا همبس��تگی میان هنر و 

صورتهای معرف��ت نظری را مورد 
تردی��د ق��رار دهن��د. دریدا ب��ا تكیه 
بر مفه��وم پارارگ��ون هویت هنر و 
وارسی  را  زیبایی شناس��انه  احكام 

می كند و به همین دلیل مدعی اس��ت كه مناس��بتی خاص 
می��ان اث��ر هن��ری، چارچ��وب، ق��اب و كادر آن وجود 
دارد. دریدا می گوید هدف نقد سوم كانت یعنی نقد قوهؤ 
حكم )س��نجش داوری( عبارت اس��ت از قرار دادن هنر 
به عن��وان پلی می��ان ذهن و طبیعت و س��احت درونی و 
بیرون��ی. كانت در آثار خود پیوس��ته دو گس��ترهؤ ذهن 
و عی��ن، درون و بیرون و حس��ی و فراحس��ی را از هم 

تفكیک می نمود.
بدیهی اس��ت كه نمی توان ش��كاف میان دو س��احت را 
از طری��ق عق��ل محض )خردن��اب( برطرف نم��ود، بلكه 
فقط در س��ایهؤ احكام زیبا شناس��انه اس��ت كه می توان 
ای��ن دو را به  هم نزدیک نم��ود. دریدا پارارگون را یكی 
 از ابزار مهم نزدیک نمودن این دو گس��تره می ش��مارد 

.)Ibid, p. 69(
گفتن��ی اس��ت ك��ه در دهه های هش��تاد و ن��ود تعدادی 
از پژوهن��دگان فرانس��وی از جمل��ه لیوت��ار و ژان لوک 
نانس��ی16 كارهای تحقیقی جالبی دربارهؤ ارزیابی مجدد 
نظری��ات كانت چ��اپ و منتش��ر نمودند. تحقیق��ات آنها 
ابع��اد ت��ازه ای را در اندیش��ه های كانت روش��ن كرد. 
آنها برای نخس��تین بار یادآور ش��دند كه میان گس��ترهؤ 
زیبا ش��ناختی و گستره های غیر زیبا ش��ناختی پیوندی 
ضروری وجود دارد. قبالً گفتیم كه مفسرین كانت قاب 
و حص��اری مس��تحكم را در اطراف 
نظریهؤ هن��ر كانت ترس��یم كردند كه 
گذار از درون ب��ه بیرون حوزهؤ هنر 

را با دشواری روبه رو می س��اخت.

15. sublime
16. Jean luc Nancy
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قس��مت اعظم این بحث پیرامون بی غرض بودن احكام 
زیبا شناس��انه دور م��ی زد و بر پایهؤ همی��ن بی غرضی 
ب��ود ك��ه ماهیت هنر م��ورد ارزیاب��ی ق��رار می گرفت؛ 
یعن��ی تف��اوت می��ان درون و بیرون ب��ا تكیه ب��ر همین 
معی��ار تعیین می ش��د. به نظر دریدا گونه ای مناس��بت 
دیالكتیك��ی می��ان اثر17و ق��اب وج��ود دارد و این دو در 
همین مناس��بت اس��ت كه عینی��ت می یابند. ب��ه اعتباری 
مس��ئله فرم را هم نمی توان به آسانی از پارارگون جدا 
دانس��ت  تنها احكام ص��وری یعنی اح��كام غیر ماهوی 
اس��ت ك��ه در چارچ��وب داوری ذوقی ق��رار می گیرد. 
بدی��ن اعتبار گون��ه ای منطق پارارگون��ی در مورد هنر 
و زیبایی وجود دارد؛ یعنی پارارگون اس��ت كه فضای 
عینی��ت  را  آن   و  می س��ازد  روش��ن  را  زیبا ش��ناختی 
می بخش��د. ام��ا این مس��ئله فقط با بح��ث زیبایی هنری 
معنا می پذی��رد. حال آنكه كانت در نقد س��وم می گوید 
یك��ی از كاركرده��ای اساس��ی، واالیی آن اس��ت كه از 
مرزه��ای پارارگ��ون فرات��ر م��ی رود و محدودیت ُبعد 
زیبا ش��ناختی را چش��مگیر می س��ازد. دریدا می گوید 
صورت18می پذی��رد،  پارارگ��ون  طری��ق  از  هن��ر  اگ��ر 
بنابرای��ن ام��ر زیب��ا پیوس��ته در چارچ��وب پارارگون 
تحق��ق می یاب��د. ام��ا نمی ت��وان از پارارگ��ون واالی��ی 
س��خن به می��ان آورد، زیرا كه واالیی »كنش«19 نیس��ت 

و دیگ��ر آنكه واالی��ی دارای وصف 
امكان  بی كرانگی است و بی كرانگی 
پارارگون را منتفی می گرداند، زیرا 
كه پارارگ��ون متضمن محدودیت و 

كرانمندی است.
نكتهؤ دیگری كه كانت در مورد حكم زیبا شناسانه مطرح 
كرده، این اس��ت ك��ه این گونه احكام از هر ن��وع انگیزهؤ 
بیرون��ی و از جمل��ه عوام��ل اقتص��ادی به دور اس��ت. 
بنابراین، ناقد آثار هنری باید فارغ از هر گونه س��ودای 
غیر هن��ری و در كمال آزادی به نقد اثر بپردازد. دریدا 
ب��ا توجه به این نكت��ه واژهؤ »محاكات ارزش��ی« را ابداع 
نم��وده و در این راس��تا ب��ه بحث ارتب��اط هنر و ارزش 
می پردازد. او مدعی اس��ت كه هنر خ��ود متضمن ایجاد 
گونه ای ارزش است. به نظر او واژهؤ محاكات20 در نقد 
س��وم كان��ت دارای موضعی تأمل برانگیز اس��ت. بدین 
معن��ا كه محاكات قب��ل از آنكه با منطق ش��باهت مرتبط 
باش��د، با منطق قیاس س��ر و كار دارد. نظریهؤ محاكات 
كانت بر این اساس استوار شده است كه زیبایی محض 
را باید نخس��ت در طبیعت جست و سپس مصداق آن را 
در اث��ری هنری بازیافت، یعنی بای��د زیبایی هنری را با 
زیبای��ی طبیعی قیاس نم��ود. در واقع منطق قیاس مورد 
بح��ث كانت با روگرف��ت و گرته برداری تفاوت دارد. او 
مح��اكات از طبیعت را گون��ه ای آفرینش هنری می داند 
و آن را در تقاب��ل با بازس��ازی و تكثیر21 قرار می دهد. 
مح��اكات هنری به هی��چ روی، آیینه ق��راردادن طبیعت 
نیس��ت، بلكه خ��ود مس��تلزم آفرینش اس��ت. بنابراین، 
می ت��وان تف��اوت آفرین��ش هنری و 
تكثی��ر و بازس��ازی را به مناس��بت 
میان هنر و دست ورز، قیاس نمود. 
در یكی تخیل خالّق مؤثر است و در 

17. ergon
18. form
19. ergon

20. mimesis
21. reproduction
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دیگ��ری تخیل بازس��ازنده. یكی اصیل اس��ت و دیگری 
تقلیدی. هنر اصیل متضمن گونه ای بازی خالق اس��ت. 
از ای��ن رو از قواع��د خش��ک و بی چ��ون و چ��را تبعی��ت 
نمی كند. این یكی از سِر آزادی است اما دیگری مستلزم 
كار به معنای اقتصادی آن. شبیه س��ازی آزادی تخیل 
را محدود می س��ازد. مراد كانت از مح��اكات در اینجا 

چیزی را همگون با طبیعت آفریدن اس��ت.
دریدا مدعی اس��ت كه غایت شناس��ی اله��ی را می توان 
ش��الودهؤ محاكات ارزشی به شمار آورد، یعنی در اینجا 
می ت��وان كن��ش آدمی را ب��ا آفرینش اله��ی قیاس كرد. 
در واق��ع، هنرمن��د در جری��ان خلق اثر هن��ری از غایت 
الهی تأس��ی نموده و بدین اعتبار می توان نبوغ هنرمند 
را مظه��ر مش��یت اله��ی در هنر دانس��ت. بدی��ن معنا كه 
هنرمند نی��ز چون پروردگار به كنش خالق می پردازد. 
در نظ��ر كانت هنرهای زیبا را باید هنر نابغه دانس��ت و 
نب��وع هنرمند را عطیه ای طبیعی. بدی��ن معنا كه طبیعت 
به هنرمند نبوغ ارزانی داش��ته و هنرمند نیز همین نبوغ 

را در عرص��هؤ هن��ر اعم��ال می كن��د.
در اینج��ا دری��دا ارتباط میان اش��كال س��خن را با حكم 
زیبای��ی مط��رح نم��وده و می گوید: وقتی كس��ی از من 
درب��ارهؤ زیبای��ی ی��ک كاخ می پرس��د، م��ن داوری خود 
را ناچ��ار باید در لب��اس گزاره هایی زبان��ی بیان كنم و 

بگوی��م كاخ م��ورد نظر زیباس��ت یا 
داوری  حقیق��ت  در  نیس��ت.  زیب��ا 
ذوقی هم��واره در قال��ب گزاره ای 
زبانی ش��كل می گی��رد. از این رو، 

می��ان پرس��ش كننده و داوری كنن��ده گون��ه ای گفتگ��و 
ص��ورت می گی��رد. بنابرای��ن، به ق��ول دری��دا هرچیز 
س��رانجام ب��ه ق��درت لوگ��وس ب��از می گ��ردد و همین 
لوگوس اس��ت كه به داوری جان می بخش��د. از این رو 
می توان گفت »نقد س��وم« كانت نیز به سرچش��مهؤ خود 
یعن��ی لوگوس باز می گ��ردد. در اینجاس��ت كه به قول 
دریدا مس��ئلهؤ لوگوس مداری22مطرح می ش��ود. به طور 
كلی در نقد حكم یا س��نجش داوری نیز س��رانجام ما با 
گفتمان س��روكار پی��دا می كنیم. از این روس��ت كه در 
نقد سوم كانت، شاعری واالترین هنر نامیده می شود، 
زیرا این هنر گونه ای محاكات خالقیت الهی اس��ت و در 
واقع تخیل در ش��عر خود را از محدودیتها رها س��اخته 
و در س��ایهؤ بازی به لوگوس الهی تشبه می یابد و شاعر 
را در پهن��ه ای آزاد ق��رار می ده��د تا توس��ن س��ركش 
تخی��ل خ��الق خوی��ش را ب��ه آفاق نب��وغ هدای��ت نماید. 
دری��دا در اینج��ا مدعی اس��ت ك��ه كانت نظری��هؤ ارزش 
خ��ود را از داللتهای آوایی دریافت می كند، یعنی داللت 
آوایی با س��احت آزادی پیون��د می یابد و آزادی نیز در 
س��ایهؤ گونه ای درونی ش��دن عمیق نش��انه های آوایی 
حاصل می آی��د. گذر از نش��انه های بیرونی طبیعت به 
خودپایندگی ذهنی است كه در ساختار لوگوس مداری 
متبلور می ش��ود. در واقع، حلقهؤ گفتاری از سه ساحت 
عم��ده در می گ��ذرد. یك��ی س��احت 
طبیعت )پروردگار(، دوم قلمرو هنر 
)ش��عر( و سوم حیطهؤ فلسفه )حكم(.

بدی��ن تعبی��ر، پارارگون ی��ا آذین و 
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قاب حیطهؤ هنر را از لحاظ خودپایندگی تعیّن می بخشد 
و پیوند آن را با سایر گسترده ها مشخص می گرداند. 
ام��ا دری��دا می گوید ب��ا در نظر گرفتن نق��ش پارارگون 
یک ب��ار دیگ��ر منط��ق جانش��ینی حاكم می ش��ود؛ یعنی 
مفاهیم��ی چ��ون زیبایی، واالی��ی، حقیقت و ارزش��های 
زیبا شناسانه جملگی از سرچشمه های بیرونی سیراب 
ش��ده، اما بر هنر تأثیر می گذارد. پارارگون قابی است 
ك��ه ح��دود و چارچوب هنر را مش��خص می س��ازد. با 
این حال تأكید دریدا بر این اس��ت كه همین قاب و زمینه 
ه��ر چن��د عاملی خارجی اس��ت، اما بر اثر هن��ری تأثیر 
می گذارد. به همین دلیل نمی توان گفت درون از برون 
جداس��ت. دری��دا می گوی��د با تحلی��ل دقی��ق پارارگون 
روشن می ش��ود كه مرز مش��خصی را نمی توان میان 
س��احت هنر و سایر گس��تره ها مفروض داشت. دریدا 
در اینج��ا ب��ا تكیه بر نظری��هؤ عدم تعیّ��ن خویش یادآور 
می شود كه با بحث پارارگون خودپایندگی زیبا شناسی 

را می ت��وان در مع��رض بن فكن��ی ق��رار داد. 
به اعتب��اری دریدا ب��ا پیش كش��یدن مس��ئلهؤ پارارگون 
یكبار دیگر اس��تقالل و خود كفایی هنر از اخالق، دانش 

و تاریخ را با پرسش��ی جدی روبه رو می س��ازد. 
هایدگ��ر تابلوی كفش��های مندرس 
وان گ��وگ )تصوی��ر ش��مارهؤ2( را 

در ت���وج��ی���ه 
خود  برداش��ت 
هن��ری  اث��ر  از 
تفس��یر نمود. او در طرح خاس��تگاه 

اث��ر هنری ب��ه بحث درب��ارهؤ حقیق��ت و مناس��بت آن با 
هن��ر پرداخ��ت و گفت: ما وقتی با اث��ری هنری برخورد 
می كنی��م، در بدو امر آن را به مثابهؤ چیزی می بینیم كه 
واجد اوصاف و كیفیات خاصی اس��ت؛ یعنی آن ش��یء 
را متعلق ادراک حس��ی خ��ود می دانیم. لذا آن را امری 
محس��وس23 به حساب می آوریم. بدین اعتبار می توان 
گفت یک ش��یء یا امری طبیعی اس��ت24 یا متعلق فعالیت 
هن��ری25. ش��یء متعل��ق هنر آدم��ی را اصطالح��اً اثری 
هنری می نامند. در واقع میان ش��یء طبیعی و اثر هنری 
حد واس��طی وجود دارد ك��ه »ابزار« نامیده می ش��ود. 
م��راد هایدگ��ر از ابزار عبارت اس��ت از: پدیده هایی كه 
وجودش��ان معل��ول تركی��ب چه��ار 
فاعل��ی،  عل��ت  یعن��ی  اس��ت؛  عل��ت 
علت م��ادی، عل��ت ص��وری و علت 
غای��ی. وی در اینج��ا برای روش��ن 

23. sensible
24. physis
25. techne

تابلوی 
كفشهای 
مندرس 
وان گوگ
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ر 
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نمودن مناس��بت ابزار و اثر هنری به تابلوی »كفش��های 
من��درس« وان گ��وگ اش��اره نم��وده و می گوی��د: ای��ن 
كفش ه��ا ظاهراً به دختركی روس��تایی تعلق دارد و در 
حقیقت تماش��اگر با نگاه به این تابل��و به دنیای دخترک 
روس��تایی، و دردها و رنجهای او پ��ی می برد. هرچند 
كه كفشهای مزبور تنها پای افزاری است كه هر كس در 
برخ��ورد با طبیعت از آن س��ود می جوی��د، اما وقتی با 
دق��ت به این تابلو بنگریم، اثری هنری را در آن مالحظه 
می كنی��م، زی��را نه تنها پ��رده از غایت كفش��های مزبور 
برم��ی دارد، بلك��ه افزارمن��دی در گذش��ته و مناس��بت 
انس��ان با كار و تالش در راه تداوم حیات و به طور كلی 
تعلق ب��ه وجود را بر م��ا نمایان می س��ازد. در حقیقت 
تابل��وی وان گ��وگ، اث��ری هنری اس��ت، زیرا پ��رده از 
كارك��رد كفش��های مزبور برم��ی دارد و بهرهؤ آن را در 
مناس��بت با وج��ود معلوم می دارد. در اینجا تماش��اگر 
با نظارهؤ تابلوی مزبور از ش��یئیت اثر نمی پرس��د، بلكه 
س��ؤال او از ماهی��ت اثر اس��ت. به دیگر س��خن، فرد با 
ن��گاه به این تابلو ندای نامرئی دخترک روس��تایی را به 
گوش جان می ش��نود. در ای��ن اثر هنری رازی از پرده 
بیرون می افتد و این چیزی نیست جز حقیقت به معنای 
یونان��ی آن26. هایدگ��ر در اینجا اضاف��ه می كند كه هنر 
 حقیقتی اس��ت كه در اثر هنری از پ��رده بیرون می افتد 

.)Heidegger, 1964, pp. 649-701(
هایدگر می گوی��د: این پای افزار به 
زمی��ن تعلق دارد، اما با قدری تأمل 
معل��وم می ش��ود كه همین كفش��ها 

قوام بخش دنیای خاص دخترک روس��تایی است. بدین 
معن��ا كه مناس��بت پای افزار مزبور با زمین س��احتی را 
ش��كل می دهد كه همان دنیای دخترک روستایی است. 
در س��ال 1968 مایر ش��اپیرو27 منتقد آثار هنری ضمن 
چ��اپ مقال��ه ای، رویكرد تفس��یری هایدگر ب��ه تابلوی 
وان گ��وگ را مورد ارزیابی قرار داد و گفت جای بس��ی 
تأس��ف اس��ت كه فیلس��وف ما خود را فریب داده، زیرا 
ای��ن كفش��ها ب��ه خ��ود وان گ��وگ تعل��ق دارد و هایدگر 
بی س��بب آنه��ا را ب��ه دختر روس��تایی منس��وب نموده 
است. بنابراین كفشهای مزبور روس��تایی نیست، بلكه 
پای افزار شهری است. ش��اپیرو گفت هایدگر نتوانسته 
است قدرت هنر را در تبیین ماهیت كلی امور و پدیده ها 
به مع��رض نمایش بگذارد. به دیگر س��خن، او از تبیین 
حقیقت نقاش��ی عاجز مانده اس��ت. شاپیرو مدعی است 
ك��ه نقاش��ی مزب��ور چی��زی فرات��ر از خود كف��ش به ما 
نمی گوید. آنچه هایدگر درب��ارهؤ این تابلو گفته، حدیث 

نفسی بیش نیست.
دریدا این دو تفس��یر را ضم��ن حدود صد صفحه مورد 
وارس��ی ق��رار داده اس��ت. او در كتاب حقیقت نقاش��ی 
می كوشد تا ثابت كند كه هم هایدگر و هم مایر شاپیرو 
هر دو عدم تعلق و اس��تقالل كفشها از فاعلشان را امری 
غیر قابل تحمل شمرده اند. هر دوی آنها به دنبال فاعل 
یا سوژه بوده اند. هایدگر كفشها را 
به دخترک روستایی متعلق دانسته و 
مایر شاپیرو آنها را از آِن وان گوگ 
هایدگ��ر  چن��د  ه��ر  اس��ت.  دانس��ته 
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در كلی��هؤ آثار خویش س��وژه را دغدغهؤ اندیش��هؤ مدرن 
انگاش��ته، اما متأس��فانه خ��ود او هم در تفس��یر تابلوی 
وان گوگ به گونه ای گرفتار نوعی س��وژه گرایی ش��ده 
اس��ت. چه پردهؤ نقاش��ی وان گوگ تأویلهای گوناگونی 
را ایج��اب می كند. بدین معنا كه این نقاش��ی از هر نوع 
تعین زبان ش��ناختی فارغ است. آن كفشها خود فارغ از 
ه��ر چیزی خ��ارج از مت��ن )یعنی تابلوی نقاش��ی( واجد 
وجودی مس��تقل اس��ت و از هر ن��وع حقیق��ت و ماهیت 
بیرون��ی بی نیاز. به نظر دری��دا تابلوی وان گوگ را باید 
 مت��ن مس��تقلی دانس��ت كه به قرائت مس��تقل از س��وژه 

نیاز دارد.
بدیهی اس��ت كه وقتی دریدا اع��الم می كند كه هیچ چیز 
فراس��وی متن یا نوش��تار وج��ود ن��دارد، مدعای او را 
نبای��د مصداق��ی از خ��ود تنهایی ایدئالیس��تی به ش��مار 
آورد، بلك��ه ای��ن گزاره قب��ل از هر چی��زی متضمن این 
تذكار اس��ت ك��ه ما نمی توانی��م جز از طری��ق مقوالت، 
مفاهی��م، رم��زگان و س��اختارهای بازنمایی ب��ه قلمرو 
مناس��ب ترین  نوش��تار  ثان��ی  در  نهی��م.  گام  واقعی��ت 
وس��یله برای مهیا س��احتن چنی��ن امكانی اس��ت؛ یعنی 
ورود به س��احت واقعیت از طریق گفتار فراهم نیس��ت. 
بدیهی اس��ت كه نوش��تار را نباید در معنای محدود آن 
یعن��ی كتابت واژه ها و گزاره های ش��فاهی تلقی نمود، 
بلكه نوش��تار متضم��ن كلیهؤ َاش��كال و نظامهای زبانی، 
فرهنگی و بازنمایی اس��ت، از گسترهؤ متافیزیک حضور 
و كالم مداری فلس��فی فراتر می رود. فلس��فه از دیرباز 
مدعی دس��تیابی به حقیقت بوده اس��ت. بدین معنا كه از 

دوران افالطون به بعد فالسفه كوشیده اند تا دسترسی 
ب��ه حقیقت مطلق و غیرزمانمند را به اثبات رس��انند. از 
جمله افالطون نیز مدعی ش��ده كه نوش��تار و مش��تقات 
آن یعنی بالغت، ش��عر، نمایش، نقاش��ی و سایر هنرها 
راه را ب��ر دریاف��ت حقیقت مس��دود س��اخته و ما را در 
وادی س��ایه ها و تصویره��ای پندارگون��ه س��رگردان 
نموده اند. لذا كار فلس��فه آن اس��ت كه از ورطهؤ محدود 
دنیای پدیدار درگذش��ته و به ساحت حقیقت قدم گذارد. 
بنابراین توس��ل به هنر به منظور نیل به س��احت حقیقت 
ب��ه هیچ روی م��ا را در ه��دف خویش كامی��اب نخواهد 
س��اخت. ب��ه همین اعتب��ار، نظری��هؤ محاكات ك��ه مبنای 
كار هنرمن��دان اس��ت، م��ا را در توهم��ی مضاعف قرار 
می ده��د. یكی آنك��ه صرف��اً وانموده ه��ا را پیش روی 
ما ق��رار می ده��د و همی��ن وانموده ها خ��ود محصول 
گون��ه ای بازنمای��ی حقیقت اس��ت. از این رو ب��ا تكیه به 

محاكات دوباره از حقیقت دور خواهیم ماند.
بنابرای��ن، نوش��تار نیز همچون هن��ر خواننده را مجدداً 
از س��احت معرفت دور نگه می دارد. زیرا نوش��تار هم 
خود نش��انه ای از نشانه هاس��ت، چون خود جانش��ین 
گفتار اس��ت. در حالی كه خود گفتار نیز واسطه ای برای 
اندیشه محسوب می ش��ود. افالطون نتیجه می گیرد كه 
هنر نیز خود وس��یله ای است كه فریب خوردگان را سر 
گرم می سازد و تصویر ماهیات را پیش روی آنها قرار 
می ده��د. افالطون اضاف��ه می كند كه هنر فقط كس��انی 
را ب��ه خود جل��ب می كند ك��ه از فضیلت دانش فلس��فی 
بی بهره ان��د. او م��راد خویش را كت��اب دوم جمهوری 
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در قال��ب تمثی��ل غ��ار به زیباتری��ن وجه بیان داش��ته و 
یادآور می ش��ود كه ما انس��انها در دهلیز تاریک غاری 
اس��یر آمده ایم و فقط قادریم ش��بح پدیده های متحرک 
بی��رون غار را مش��اهده كنیم. افالط��ون می گوید تأثیر 
نوش��تار و بازنمای��ی محاكات��ی هنر، درس��ت م��ا را با 
س��ایهؤ حقیقت مواجه می س��ازد و امكان دست یابی به 
نفس حقیقت را از ما س��لب می كند. گرایش به نوش��تار 
و اش��كال گوناگون هن��ری ما را از جس��تجوی معرفت 
اصی��ل ك��ه از درون وجود آدمی سرچش��مه می گیرد، 
باز م��ی دارد. افالطون می گوید تنها نوش��تاری كه در 
فلس��فه در خور اعتناس��ت، عبارت است از: »نوشتاری 
ك��ه بر ل��وح نف��س، نق��ش می بن��دد. این گونه نوش��تار 
ب��ر هر ن��وع نوش��تار دیگ��ری تق��دم می یابد، چ��را كه 
ام��كان ت��ذكار و ی��ادآوری مكنون��ات درون را فراه��م 
می س��ازد28«. همین قوه اس��ت كه به ما امكان می دهد 
ت��ا آنچ��ه را در گ��ذرگاه زم��ان و حرك��ت از الهوت به 
ناس��وت فرام��وش كرده ایم، مجدداً به ی��اد آوریم. در 
واقع افالطون نوش��تار در معن��ای محدود آن را موجب 
فریب و لغزش آدمی می ش��مارد. اما نوشتار در معنای 
وسیع استعاری را كه در لوح نفس وجود دارد، اساس 
تكوی��ن معرف��ت می شناس���د. دری�دا نیز معن��ای اخ�یر 
 نوش��تار را موض��وع ت�حلی����ل و بن�یان ف�كنی خ�ویش 

قرار داده است.
گفتنی اس��ت ك��ه ط��رح بنیان فكنی 
اندیش��ه های  و  افالط��ون  دری��دا، 
او درب��ارهؤ هنر را آم��اج خود قرار 

داده و ب��ه ق��ول كریس��توفر نوریس29 انتق��ام ادبیات را 
از فلس��فه برگرفته اس��ت. او پیوسته كوش��یده است تا 
مدعیات دیرپای فلس��فه در خص��وص حقیقت و معرفت 
را ب��ه چالش گرفته و حقیقت را در دنیای هنر پی جویی 
نمای��د. دری��دا با طرح پرسش��هایی درب��ارهؤ رهیافتهای 
كه��ن فلس��فی، عقل��ی نم��ودن ه��ر چی��ز را به س��ودای 
دس��تیابی ب��ه حقیق��ت رد می كن��د و به خص��وص ای��ن 
رویكرد به هنر را بس��یار خطرناک می شمارد و در این 
راستا یادآور می ش��ود كه هنر راههای دیگری را برای 
نیل ب��ه حقیقت در پیش گرفته اس��ت. حت��ی تعاریفی را 
كه در س��ایهؤ مفاهیمی چون صورت، درون مایه، معنا، 
ارزش و مقوالت��ی از این  دس��ت در مورد هن��ر، به نظر 
او در مفهومی نمودن هنر از دیرباز نقش��ی انكارناپذیر 
ایف��ا نموده اس��ت. به طوركل��ی، رویكرد دری��دا به هنر 
و زیبای��ی از نق��د وی ب��ه متافیزیک حضور سرچش��مه 
می گیرد و بدین اعتبار مدعی است كه از دوران افالطون 
تا امروز فلس��فه پیوسته بر تقابلهای دوگانه تكیه داشته 
و از جمل��ه یكی از ای��ن دو قطب همواره ب��ر قطب دیگر 
اولویت داش��ته اس��ت. افالط��ون در این زمین��ه بهترین 
مث��ال را نوش��تار در مقاب��ل گفت��ار می دان��د و می گوید 
نوش��تار بازیچه ای است كودكانه در تقابل با كالم است 
و همی��ن تقابل به تقابله��ای دیگری چون فلس��فه، هنر، 
واژه، معن��ا، دال و مدل��ول، حضور 
و غیاب، جوهر و عرض و نظایر آن 

منجر می گردد. 
دری��دا در پی آن اس��ت ت��ا از طریق 
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28. anamenesis
29. Ch. Norris
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و الجرم به حقیقت دسترس��ی پی��دا كند. دریدا وامی را 
كه پل س��زان داش��ت، نقل می كند و مدعی اس��ت كه پل 
س��زان در واقع »حقیقت« را ب��ه حق، وجه بدهی خویش 
می دانس��ت. دریدا این قول سزان را به كلیت حیطهؤ هنر 
تس��ری داده و برخالف افالطون هن��ر را واجد حقیقتی 
خ��اص می ش��مارد و از ای��ن رهگذر به چال��ش رویكرد 
افالطون ب��ه هنر برمی خیزد. بدین وجه او راه كس��انی 
چ��ون نیچ��ه و هایدگ��ر را ادامه داده و می كوش��د تا به 

تبعید فلس��فهؤ هنر پایان بخش��د.

واگش��ائی و بنیان فكن��ی موض��ع ای��ن طیفه��ا را تغیی��ر 
داده و از جمله نوش��تار را بر گفتار و هنر را بر فلس��فه 
اولویت بخش��د و یا فاعلی��ت را در چارچوب متن مورد 
وارس��ی مجدد قرار دهد. او در یكی از نوشته های خود 
در باب »دبیره شناس��ی« آورده اس��ت كه در متافیزیک 
غرب��ی از همان ابتدا می��ل به وجود یک مح��ور، كانون 
ی��ا پایه وجود داش��ته اس��ت و ب��ه همین دلی��ل از لحاظ 
وص��ول ب��ه حقیقت، فلس��فه كانون فرض ش��ده و حال 
آنكه هنر به حاش��یه رانده شده است. دریدا به تأسی از 
نیچه كوشید تا مناسبت فلسفه و هنر را واژگون سازد. 
ب��ه همین لحاظ بود ك��ه واژهؤ پارارگون را از درون نقد 
س��وم كانت بیرون كشید و آن را تحلیل نمود و واسطهؤ 
می��ان هن��ر، حواش��ی و چارچوبه��ای آن را در پرت��و 
روش بنیان فكنی مورد واش��كافی قرار داد. به اعتباری 
خ��ود كانت هم ت��ا حدی رهرو طریق��ت افالطونی بود و 
حقیقت را در قلمرو فلس��فه، قابل جس��تجو می دانس��ت. 
دری��دا با تكیه به گفتهؤ پل س��زان در نام��ه ای كه به امیل 
برنار نوش��ته ب��ود، حقیقت را مدیون اندیش��ه نقاش��ی 
ش��مرد و از ای��ن رهگذر در پ��ی آن برآمد ت��ا ثابت كند 
كه هنرمن��د ضمن پیون��د یافتن با میتوس30 قادر اس��ت 
حقیقت را در جهان اندیش��هؤ هنرمندانهؤ خویش بیافریند 
و آن را در اث��ر هنری خود به وجه��ی هنرمندانه عرضه 

نمای��د. قبالً گفته ش��د ك��ه افالطون 
قاب��ل  لوگ��وس31  دل  از  را  حقیق��ت 
انكش��اف می انگاش��ت و مدعی بود 
ك��ه مح��اكات نمی تواند ب��ه لوگوس 
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30. mythos
31. logos
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Derrida. Truth in Painting, Translated by Geoff Bennington and Ian Mcleod. Chicago, Chicago University 
Press, 1987.
Heidegger. Origin of the work of Art. Translated by A. Hotstadlet- in Philosophies of Art and Beauty, New 
York, 1964.
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چند  طرح  از  پس  می شود.  ارائه  بخش  دو  در  مقاله  این 
نخست،  بخش  در  اصلی،  بحث  به  ورود  برای  پیش انگاشت 
انواع نگاه در  از طرح دو گونه متمایز عكس و همچنین  پس 
خوانش  روش  یک  عنوان  به  عكس  نشانه شناسی  عكاسی، 
این  متن درون رویكرد ساختگرا معرفی می شود و مهم ترین استراتژی ها و روش های 
و  روایت  ضمنی،  و  مستقیم  ارجاع  قطبی،  تقابلهای  جانشینی/همنشینی،  )مانند  روش 
نشانه شناسی ساختگرای  نگاه  اساس  بر  دوم،  در بخش  داده می شود.  توضیح  جهت( 
مطرح شده به طرح روشی نوتر با عنوان واسازی، یا به تعبیر نگارنده، نشانه شناسی 
ادبی،  نظریه پرداز  نظریات  به  ویژه  به  نوشتار  این  در  می شود.  پرداخته  پساساختگرا 
مختلف  نوشته های  به  اشاره  با  شد.  خواهد  پرداخته  بارت  روالن  فرهنگی  و  هنری 
ساختگرا  نگاهی  از  او  نوشته های  چگونه  دهم  نشان  كه  برآنم  عكاسی  زمینه  در  بارت 
در آغاز به نگاهی واساز در آخرین اثرش اتاق روشن دگرگون می شود. در این بخش 
به استراتژیهای خوانشی مانند غیاب مدلول، بی تكلیفی معنی، مرگ و داللت تصویری، 
نظریه  در  پانكتوم  و  استودیوم  عناصر  و  چندمعنایی  ضدروایت،  بینامتنیت،  آرایه، 
بارت اشاره خواهد شد. آثار تصویری كه برای بررسی در این مقاله استفاده شده اند، 
عكسهای عكاسانی ایرانی هستند كه آثارشان در نمایشگاه پنجره های نقره ای: برگزیده 
آثار عكاسان معاصر ایران: 17 نگاه در موزه هنرهای معاصر تهران در خرداد ماه سال 

1385 به نمایش گذاشته شد. 

واژگان كلیدی:
اتاق  بارت،  روالن  واسازی،  پساساختگرایی،  ساختگرایی،  عكس،  نشانه شناسی، 

روشن.
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مقالهؤ حاض��ر با چند پیش انگاش��ت 
آغاز می ش��ود تا خواننده و نگارنده 
این سطور با تعاریف مشترک وارد 
بح��ث پیچیدهؤ نشانه شناس��ی عكس 
این  ش��وند. پیش انگاش��ت نخس��ت 
اس��ت كه در بحث نشانه شناس��ی، ما در پ��ی یافتن معنی 
درون یك اثر نیس��تیم. كار نشانه ش��ناس تش��ریح فرایند 
معناس��ازی در اثر است. قصد این اس��ت كه نشان دهیم 
یك عك��س چگونه معنی)هایی( می س��ازد، چه فرایندها یا 
اتفاق��ات یا عناصری در یك عك��س كنار هم قرار گرفته اند 
و این عناصر )المانها( تبدیل به معانی می شوند. در واقع 
قرار است بگوییم چگونه این المانها را كنار هم گذاشته و 

معنا را ساخته ایم. 

101

دومی��ن پیش انگاش��ت، بررس��ی فهم محاكات��ی )تقلیدی( 
متن تصویری اس��ت. به عبارت دیگر، س��ؤال این است: 
رابطهؤ عكس با واقعیت چیس��ت؟ سرش��ت عكس در آغاز 
تنها بر اساس منطق تقلید و بازنمایی از عالم بیرون شكل 
می گرفت، اما فهم نشانه شناختی از تصویر، فهمی خالف 
این جهت اس��ت. یک تصویر متنی مستقل از عالم بیرون 
اس��ت كه معنی ی��ا داللتهای��ش را در رابطهؤ بی��ن عناصر 
درونی خود می س��ازد. درست اس��ت كه یک عكس شاید 
بی��ش از هر هنر دیگ��ر از عالم بیرون )واقعیت( اس��تفاده 
می كن��د، ام��ا این عال��م به محضی ك��ه درون ق��اب بندی 
عك��س قرار می گیرد، دنیایی مجازی و جدا می ش��ود. در 
عكس همیشه آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، »شیوهؤ« 
بازنمایی است. پس ما شیء را نمی بینیم، بلكه »چگونگی 
بازنمای��ی« آن را می بینی��م و درک و تجرب��ه می كنی��م. 
س��وزان س��ونتاگ در كت��اب درب��اره عكاس��ی می گوید: 
»عكاس مش��اهده گری تیزبین و بی طرف فرض می ش��د یک 
دبیر تا یک شاعر. اما زمانی كه مردم به سرعت دریافتند كه هیچ 
كس عكس یكس��انی از یک چیز نمی گیرد، این پیش انگاشت 
كه دوربین تصویری غیرشخصی و عینی ارائه می دهد، به این 
واقعیت تبدیل شد كه عكس  ها نه تنها گواه آن چیزی هستند كه 
وجود دارد، بلكه شاهدی بر آن چیزی هستند كه فرد می بیند، 
 البت��ه نه فقط برای ثب��ت بلكه برای نوع��ی ارزیابی از جهان« 

 .)Sontag, 1977, p. 88(
پیش انگاشت سوم این است كه چگونه عكسهایی كه بدون 
آمادگی گرفته می شوند مانند عكس های فتوژورنالیستی 
ب��ا ثبت لحظ��ه ای و ب��ه ظاه��ر فكر نشده ش��ان كاركردی 

مقدمه

این منظره برای من زیباترین و غم انگیزترین منظره در جهان است. این همان منظره دو صفحه 
پیش است، ولی من آن را بار دیگر كشیدم تا خوب به شما نشان بدهم. همین جا بود كه شازده 

كوچولو بر روی زمین پیدا و ناپیدا شد. )آنتون دوسنت اگزوپری، شازده كوچولو(
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هنرمندان��ه دارند؟ چرا باید چنین عكس��ی بر دیوار موزه 
ی��ا گالری قرار بگیرد؟ یک پاس��خ ممكن اس��ت این باش��د 
ك��ه كاركرد هنرمندانهؤ آن در هوش��یاری و س��رعت عمل 
عكاس اس��ت. ولی قضیه بسیار از این مهم تر و پیچیده تر 
است. به نظر می رسد، حتی عكسهایی كه بدون هیچ  طرح 
قبلی و فقط در یك آن شكار شده اند، وقتی ثبت شدند، به 
یك متن تبدیل می شوند. نشانه شناس، به هر حال، نتیجه 
ای��ن ثبت را به عنوان یك متن می بیند. هر تصویر، از نگاه 
نشانه شناسی، از قطعات یا تكه هایی تشكیل شده است كه 
این تكه ها و قطعات در یك س��طح منتشر و پخش شده اند. 
این »س��طح« را در نشانه شناس��ی »مت��ن« می نامند و كار 
نشانه شناس��ی س��اختگرا ایجاد ارتباط بین این قطعات و 

تشكیل یک ساختار است. 
عك��س  عك�س:  اصل�ی  گون�هؤ  دو 
»ثب��ت«  نوع��ی  خ��ود  سرش��ت  در 
اس��ت. تمام عكس��ها ثبت یك لحظه، 
لحظ��ه ای منجم��د ی��ا مهم هس��تند. 
آن��دره ب��ازن، نظری��ه پ��رداز مه��م 
س��ینما، می گوید: »عكاسی زمان را 
 حفظ می كن��د، و آن را از زوال معمول��ش نجات می دهد« 
)Bazin, 1967, pp. 14-15(. ام��ا عك��س را می ت��وان از 
نگاه نشانه شناس��ی به دو قس��م تقس��یم ك��رد. در گروه 
نخست، این لحظه، لحظه ای است كه بدون برنامه ریزی، 
و پیش بینی به گونه ای آنی كشف شده است. پس گونه ای 
حس مكاش��فه در آن می بینیم. به عنوان نمونه، عكسهای 
خبری یا عكس��های جنگ را جزو همین عكسها طبقه بندی 

می كنیم )عكس��های س��عید صادقی، تصویرش��مارهؤ1(. 
گونهؤ دوم عكسهایی هستند كه طراحی شده اند )عكسهای 
آرمان اس��تپانیان، تصاویر ش��مارهؤ 2و3 و بهمن جاللی، 
از  پرت��ره و بس��یاری  تصوی��ر ش��مارهؤ 4(. عكس��های 
عكس��های طبیع��ت در زمرهؤ ای��ن بخش ق��رار می گیرند. 
این گونه عكس��ها در بیش��تر موارد نوعی رابطهؤ بینامتنی 
با نقاش��ی دارند. در این گونه عكس��ها گاهی با عكسهایی 
روب��ه رو می ش��ویم كه موضوعش��ان عك��س )فریم/قاب 
عكس( است. این عكس��ها از نقاشی الهام گرفته اند، یعنی 

نشانه شناسی 
عكس

)1
ر 

وی
ص

)ت
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عكس��هایی هس��تند كه در اص��ل نقاش��ی اند. در هر دوی 
گونه هایی كه ذكر ش��د )عكسهای طراحی شده یا طراحی 
نش��ده( دو كاركرد ب��رای عكس می ت��وان در نظر گرفت: 

یكی ثبت تأثیری كه بر آن واقع شده 
و دیگ��ری تأثیری كه خ��ود عكس بر 
مخاطب می گ��ذارد. عكس از فضایی 
تأثی��ر می پذی��رد و بر فضای��ی دیگر 

تأثی��ر می گذارد. از بحث باال می ت��وان چنین نتیجه گرفت 
كه عكس رابط دو كاركرد تأثیر و تأثر است. 

گونه های نگاه در عكس: خوانش نشانه شناسی عكس بر 
نح��وهؤ نگاه كردن تأكید دارد؛ یعن��ی هر عكس به گونه ای 
ب��ه چی��زی ن��گاه می كن��د. الزل��و موهوی-ن��اج1، عكاس 
پی��روان مكت��ب  از  یك��ی  مجارس��تانی )1946-1895( و 
كانستراكتیویس��م در روس��یه دههؤ 1920، این روشهای 
ن��گاه ك��ردن را ب��ه قرار زی��ر معرف��ی می كن��د. در اینجا 
نمونه های��ی از عكس ه��ای مورد بحث ای��ن مقاله را برای 

روشن شدن این گونه شناسی ذكر می كنم: 
 1. ن��گاه انتزاعی )مانند عكس��های بهمن جاللی، تصاویر 

شمارهؤ 4(، 
2. ن��گاه دقی��ق )مانند پرتره ه��ای فخرالدی��ن فخرالدینی، 

تصویر شمارهؤ 5(، 
3. نگاه سریع )مانند عكسهای محسن 

شاندیز، تصویر شمارهؤ 6(،
 4. ن��گاه ُكند )مانند عكس��های آرمان 

1. László Moholy-Nagy

)2
ر 

وی
ص

)ت
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ص

)ت
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استپانیان، تصاویر شمارهؤ 2و3(،
 5. نگاه تش��دید ش��ده )مانند عكس��های نیك��ول فریدنی، 

تصویر شمارهؤ 7(، 
6. ن��گاه ناف��ذ )مانن��د پرتره ه��ای فخرالدی��ن فخرالدینی، 

تصویر شمارهؤ 5(، 
7. ن��گاه هم زم��ان )مانند عكس��های محس��ن راس��تانی، 
تصویر شمارهؤ 8(، به عنوان نمونه سه مرد روستایی كه 
در مقاب��ل دوربین با تابلوهای عكس و ضبط صوت قرار 

گرفته اند، دو جهان را در كنار یكدیگر نشان می دهد(، 
8. نگاه به هم ریخته )مانند عكسهای بهمن جاللی، تصویر 

.)Cited in Kostelanetz, 1970, p. 52( )4 شمارهؤ
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زمان��ی كه صحبت از نشانه شناس��ی عكس می ش��ود، باید 
پیش ازهر چیز به اس��تراتژیهای اصلی كه یک نشانه شناس 
برای خواندن تصویر به كار می برد، اشاره كرد، اما نخست 
الزم اس��ت عناص��ری را ك��ه در ی��ک تصویر م��ورد توجه 
یک نشانه ش��ناس اس��ت معرفی كرد. گوران سونس��ون2، 

نشانه شناس معاصر، در نوشتاری با عنوان »مقاله ای دربارهؤ 
تصاوی��ر« عناص��ر زی��ر را 
پایه ای ترین عناصر به هنگام 
ن�ش�ان��ه ش�ناس��ی  بررسی 
ع�ك���س مع�رف��ی م�ی كن�د: 
میدان تصوی��ر3، محدوده4 ، 

خط5، نما6، ریخت7، زمینه8، رنگ9، بافت تصویر10 و از همه 
مهم تر، شكل11 كه خود دارای سه ویژگی جایگاه12 ، بعد13 و 
جهت14 است. دراینجا به اختصار و با زبانی ساده مهم ترین 
این اس��تراتژیها یا روش��ها معرفی می گردد. در معرفی این 
استراتژیها به تناسب بحث به عناصر باال اشاره خواهد شد:

ساختاراستعاره)جانشینی( و مجاز )همنشینی(: نگاه 
نشانه شناس��ی ب��ه هن��ر در 
اس��اس نگاهی زبان شناختی 
به هنر است. نشانه شناسان 
حداقل در آغاز زبان ش��ناس 
دلی��ل  همی��ن  ب��ه  بوده ان��د. 

9. colour
10. texture
11. form
12. position
13. dimension
14. orientation

2. Goran Sonesson
3. field
4. limit
5. line

6. contour
7. figure

8. background
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زی��ادی از او نمی بینی��م. درون این چارچ��وب تیره كامالً 
نمی ش��ود او را پیدا ك��رد و صورتش را كامالً نمی ش��ود 
دی��د. تمام عكس از كانون خارج اس��ت و دانه دانه ش��ده 
اس��ت. در چنی��ن رابطه ای از نشانه هاس��ت ك��ه عكس به 

ناشناختگی و تنهایی داللت می كند.
تقابلهای قطبی: تقابلهای قطبی از مهم ترین ساختارهای 
نش��انه ای در متن هنری به ش��مار می آین��د. ما عناصری 
را در ی��ك عك��س می بینیم كه در مقابل هم می نش��ینند یا، 
ب��ه تعبیر دیگ��ر، رابطهؤ تقابل��ی یا قطبی با ه��م دارند. در 
عكسهای دیوارهای فلسطین آلفرد یعقوب زاده )تصاویر 
ش��مارهؤ10و11( می توان این تضادها را دید. این تابلوها 
یك تقابل اصلی را بازنمایی می كنند و آن تقابل بین دیوار 
و آس��مان است. از نگاه نشانه شناسی دیوار و آسمان به 
تنهایی معنایی ندارند و معنایشان را از یكدیگر می گیرند. 
در این ساختار به خصوص آسمان  نشانه ای از رهایی و 
آزادی و دیوار نشانه ای از اسارت است. به عنوان نمونه، 

106

اس��ت كه در مباحث نشانه شناس��ی ب��ه اصطالحاتی مثل 
اس��تعاره برمی خوریم. اس��تعاره اصطالحی است كه در 
اص��ل در زبان به كار می رود، ولی در بحث دربارهؤ زباِن 
هن��ر كاربرد دارد. هم پوش��انی دو تصوی��ر بر یكدیگر یا 
ارجاعات م��وازی كه از فهم یک تصویر ایجاد می ش��ود، 
منط��ق داللتی جانش��ینی یا اس��تعاره را به هم��راه دارند 
)كارهای بهمن جاللی یا آرمان استپانیان(. از سوی دیگر، 
در رابطهؤ همنش��ینی، عناص��ر تصویر در رابطه نحوی با 
یكدیگ��ر قرار می گیرند. به عب��ارت دیگر، به عناصری بر 
می خوریم كه در تصویر، نقش رابط یا پیوند دهندهؤ اشیا 
یا اس��مها را دارند. این دقیقاً اتفاقی اس��ت كه در یك جمله 
می افتد. به عنوان نمونه، در جملهؤ »علی به مدرسه رفت«، 
دو اسم را با فعل »رفت« به هم وصل می كنیم. نمونهؤ چنین 
ارتباط، س��اختار یا منطق در عكس هم وجود دارد؛ یعنی 
می توان در یك عكس دو نش��انهؤ تصوی��ری را به یكدیگر 
پیوند زد. بیش��تر پرتره های مریم زندی رابطه ای نحوی 
بی��ن عناصر خ��ود ایجاد می كنند. این رابط��ه بین هنرمند 
با ش��ئ ای اس��ت كه معموالً همان اثر هنری هنرمند است 
یا مكان یا فضایی خ��اص. عكس با پیوند دادن اثر هنری 
با هنرمند فعل یا كنش��ی را ایجاد می كند. این »فعل« خود 

»خلق« اثر هنری است. 
از میان عكسهای مریم زندی عكس احمد شاملو )تصویر 
شمارهؤ 9( بسیار پیچیده است. این عكس با استفاده از لنز 
زوم فاصل��هؤ زیادی را بین »م��ا«، »دوربین« و »عكاس« با 
موضوع ایجاد می كند. س��وژهؤ عكس، شاملو، در یك قاب 
چوبی س��یاه درون یک زمینهؤ س��فید قرار دارد و ما چیز 
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دیوار در یک ساختار دیگر، می تواند نشانهؤ امنیت باشد، 
اما در اینجا چنین نیس��ت. این داللت از رابطهؤ تقابلی بین 
دیوار و آس��مان ش��كل گرفته اس��ت. به عبارت دیگر، در 
نشانه شناس��ی هیچ معن��ی ذاتی در تصاویر نیس��ت. این 
نس��بت آنها با یكدیگر )در اینجا نس��بت تقابلی( اس��ت كه 
دالل��ت را می آفریند. رابطهؤ دیوار و آس��مان به ش��كلهای 
مختلف در اینجا بازنمایی ش��ده است: در بعضی عكسها 
آس��مان را انگار دی��وار بریده اس��ت و در عكس��ی دیگر 
آدمهایی در مقابل دیوار ایستاده اند و عمالً قدرت حركتی 

به آن سو ندارند.
ارجاع مستقیم و ارجاع ضمنی: از دیدگاه نشانه شناسی، 
ه��ر عكس از دو نوع ارجاع معنی س��اخته می ش��ود؛ یكی 
ارج��اع مس��تقیم15 و دیگ��ری ارج��اع ضمن��ی16. ارج��اع 

مس��تقیم یعن��ی ارج��اع یک ب��ه یک، 
ارجاع��ی ك��ه همه ب��ر دالل��ت آن هم 
رأی هس��تند. ارجاع ضمنی ارجاعی 
اس��ت ك��ه معنا های حس��ی، ذهنی و 

عاطف��ی نش��انه را نمایان می كن��د. بارت در مقال��هؤ »پیام 
 عك��س« از این دو به پیام یک به ی��ک و ضمنی یاد می كند 
)Barthes, 1977, pp. 17-19(. در یكی از عكسهای دیوار 
در فلس��طین به Wall )دیوار( بر می خوریم كه به صورت 
»دی��وار نوش��ته« )تصوی��ر ش��مارهؤ 10( در عك��س دیده 
می ش��ود. واژهؤ »وال« با ارجاع ب��ه فرهنگ، هنر و ادبیات 
انگلیس��ی ب��ه مفاهی��م ضمنی اس��ارت، در بند ب��ودن، و 
قدرت اشاره دارد. در اینجا نوع نگارش و قلم این »دیوار 
نوشته« هم ارجاعی ضمنی و بینامتنی به آلبوم موسیقی 
»دیوار«17 اثر گروه موسیقی انگلیسی پینک فلوید18 دارد. 
هنگام فرو ریختن دیوار برلین رابطه ای بینامتنی و داللتی 
ضمنی بین این دیوار جداكننده با دیوار پینک فلوید ایجاد 
ش��د كما اینكه این اثر موس��یقی در كن��ار دیوار برلین هم 
اجرا ش��د. به این ترتیب، سه نشانه، 
نش��انهؤ دیوار در اثر موس��یقی پینک 
فلوید، نش��انهؤ دیوار جداكنندهؤ برلین 
در مت��ن آث��ار هنری مرتب��ط با آن و 

15. denotation
16. connotation

17. The Wall
18. Pink Floyd
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نشانهؤ دیوار در نوار غزه در عكسهای آلفرد یعقوب زاده 
به یكدیگر ارجاعات بینامتنی دارند.

روای�ت در عك�س: یك��ی دیگ��ر از اس��تراتژیهای مط��رح 
در نشانه شناس��ی عكس، روایت شناس��ی اس��ت. گوران 
سونس��ون در مقالهؤ »روایتهای گنگ« می گوید: »آش��كار 
اس��ت كه تقریباً تمام تصاوی��ر ارجاعاتی به لحظات پیش 
و پ��س از كن��ش عك��س دارن��د« )Sonesson, 1997(. در 
روایت شناس��ی عك��س، منتق��د به س��ؤاالتی از ای��ن قبیل 
می پردازد: عكس چه داس��تان )های��ی( را روایت می كند؟ 
چ��ه كس��ی راوی عكس اس��ت؟ عك��س به چ��ه لحظه ها یا 
كنش��هایی پیش یا پس از خ��ود ارجاع دارد؟ منطق روایت 
عكس چیست )به طور مثال، قیاس، علیت، زمانمند بودن 
و ...(؟ نمونهؤ خوبی برای بحث در این باره عكس »وداع« 
اثر س��عید صادقی )تصویر شمارهؤ 1( است. هر عكس با 
ثب��ت تنها یک لحظه به مجموع��ه ای از كنش ها پیش از آن 
لحظه و مجموعه ای از وقایع پس از خود ارجاع دارد. این 

ارجاع ه��ای متن��ی در نهایت خواه ناخ��واه در ذهن بینندهؤ 
عكس روایتی را پدید می آورد.  

جه�ت در عكس: نكت��هؤ مهم دیگری كه در نشانه شناس��ی 
عكس با آن روبه رو هس��تیم، جهت ها هستند. معموالً در 
ی��ک عكس با جهت ه��ای متفاوتی روبرویی��م. جهت ها در 
عكس فرآیند داللت را ش��كل می دهند. گاهی ما/دوربین/
عكاس به سوژه خیره شده و گاهی سوژه به ما/دوربین/

عكاس خیره ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه، در عكسهای 
دوره قاجار)تصویر ش��مارهؤ 12( س��وژه ها ب��ه دوربین 
)این مظهر مدرنیته( به گونه ای غریب خیره می شوند. در 
این عكس��ها بیش از عكسهای معاصر، آگاهی از حضور 
دوربین وجود دارد. در عكس »وداع«  اثر س��عید صادقی 
)تصویر ش��مارهؤ 1(، وداع مادر با پسر سرباز سه جهت 
مشاهده می ش��ود؛ یكی جهت اتوبوس كه به سوی خارج 
از كادر در حال حركت اس��ت و به سوی جلو می رود. در 
این حال سرباز ازپنجره به بیرون خم شده است )حركت 
رو ب��ه پایین(. او س��رش را خ��م كرده و آنق��در تن او از 
پنجره بیرون است كه احساس می كنیم می خواهد به پیش 

مادرش بازگردد. 
س��ومین جهت حركت مادر اس��ت كه در جهت��ی از پایین 
به باال به طرف پس��رش مایل اس��ت. این بار انگار اوست 
ك��ه می خواهد ب��ه درون اتوبوس و پیش پس��ر برود. در 
پایین عكس كفش های مادر روی پنجه های پا بلند ش��ده و 
این حركتی از زمین به باالس��ت. در همین عكس می توان 
آس��مان و زمی��ن را در كنار ه��م قرار داد. رنگ س��فید و 
روش��ن هم در مقاب��ل رنگ س��یاه قرار دارد: اتوبوس��ی 
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ك��ه در آن واحد هم رنگ س��فید در آن هس��ت و هم رنگ 
س��یاه. اتوبوسی كه كامالً در كانون عكس قرار ندارد، نه 
تنها به عكس حركت بخش��یده اس��ت، بلكه تأیید این نكته 
اس��ت كه عكس، بدون هیچ برنامه ریزی ثبت لحظه است. 
ممكن اس��ت گفته ش��ود ك��ه اینها همه اتفاق��ی و تصادفی 
بوده اس��ت. این برای یک نشانه ش��ناس به هیچ وجه مهم 
نیس��ت. مهم این است كه متنی با س��اختار زبانی درونی 
خود س��اخته شده است. مسئله اینجاس��ت كه تماشاچی 
عكس چگونه در عكس معنا می آفریند. به عبارت دیگر، با 
تصادفی اعالم كردن خل��ِق اثِر هنری فرآیند داللت مختل 

نمی شود. 
پی��ش از ورود به بحث اصلِی بخش 
دوِم مقاله سؤالی را كه در آغاز مقاله 
در حوزهؤ نشانه شناس��ی س��اختگرا 
مطرح ش��د،  دوباره طرح می كنم تا 
به پاسخ پساساختگرایی و واسازی 
ب��ه آن ه��م پرداخت��ه ش��ود: رابطهؤ 
عكس با واقعیت چیست؟ همان طور كه پیش از این مطرح 
شد، معموالً در سنت نظریه های بازنمایی عنوان می شود 
كه عكس ثبت واقعیت است. دیدیم كه برای ساختگرایان، 
یک عكس متنی اس��ت با س��اختار و منطق زبانِی خود كه 
به گون��ه ای خودبس��نده نظامی داللت��ی را ترتیب می دهد 

و واقعی��ِت خ��ود را می س��ازد. ام��ا 
عكس  می گویند،  پساس��اخت گرایان 
ارجاع و نش��انه ای از چیزی است كه 
دیگر نیس��ت؛ یعنی اگر آن چیز بود، 

 واسازی 
عكس

دیگر نیاز نبود كه نش��انه باشد. ژاک دریدا19 می گوید اگر 
ما معنا را می داش��تیم، هیچ وقت كلمات را نمی س��اختیم. 
وجود كلمات دالی بر غیبت، نیستی و گم شدگی معناست. 
عك��س در این میان، نش��انه ای از واقعیتی اس��ت كه دیگر 
نیس��ت. به عبارت دیگر، عكس هس��ت، چ��ون واقعیت یا 

نیست، یا نمی تواند باشد یا نخواهد بود.
یكی دیگر از تفاوتهای اصلی بین نشانه شناسی ساختگرا 
و واسازی در توجه به عناصر خارج از متن، بافت و زمینهؤ 
تصویر و از همه مهم تر گفتمانی اس��ت كه تصویر در آن 
ق��رار می گیرد. به عنوان نمونه، نق��ش ایدئولوژی عكاس 
و تحلی��ل آن ب��ه عنوان نگاه عكاس در خوانش واس��از از 
اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت. قدرت گفتمانی عكاس 
به ویژه در این نكته نهفته اس��ت كه عكاس به بیننده انگار 
مرت��ب می گوید: »بیننده، بدان! م��ن در آن لحظه حضور 
داش��تم«. همان طور كه روالن بارت می گوید، دیدن خود 
نوعی قدرت اس��ت. كنش تماشای عكس )خوانش عكس( 
تبدی��ل قدرت عكاس )كه ش��اهد آن لحظه بوده اس��ت( به 
ق��درت خواننده/تماش��اچی عكس اس��ت. به ای��ن تعبیر، 
عكس تقلیدی از لحظهؤ دیدن است كه قدرتی را بازآفرینی 

می كند. 
س��رانجام، ن��گاه مش��تركی ك��ه درتم��ام اس��تراتژیهای 
واسازی وجود دارد، به چالش كشیدن فهم لوگوسنتریک 
از جهان اس��ت. لوگوسنتریس��م20 یا 
كالم مح��وری ب��ه یگانگ��ی نش��انه و 
حقیقت )معنی( ارج��اع دارد. به بیان 
دیگر، دریدا می گوید در تاریخ فلسفه 

19. Jacques Derrida 
20. logocentrism
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همیش��ه زبان به گونه ای انگاش��ته ش��ده اس��ت كه انگار 
حاوی معناس��ت. »كالم«21 در اینجا ه��م به زبان و هم به 
حقیق��ت ارج��اع دارد. كالم مح��وری در نش��انهؤ كالمی یا 
تصوی��ری )در متن��ی تصویری یا كالم��ی( هر دو صادق 
اس��ت. به اعتقاد نگارنده، واس��ازی عك��س در واقع، نفی 
گون��ه ای كالم مح��وری در عك��س اس��ت. همیش��ه چنین 
فرض ش��ده اس��ت كه عكس هم مانند مت��ون كالمی انگار 
همواره حاوی حقیقت، معنی ثابت و سرشت ثابتی است. 
نقد واس��ازی به ط��ور كلی با اس��تراتژیهایی كه در پایین 
می آی��د، در پی رد این نگاه اس��ت. به تعبی��ر جان بنت22، 
»تصاویر در خود حقیقی یا كذب نیستند، بلكه تنها بخشی 
از چیزهایی هس��تند كه می توانند حقیقی یا كذب باش��ند« 

 .)Bennett, 1971, p. 259(
غی�اب مدل�ول در مت�ن تصوی�ری: ط��رح بح��ث غی��اب 
در عكاس��ی در واق��ع گون��ه ای ن��گاه پساس��اخت گرا ب��ه 
نشانه شناسی است. روالن بارت می گوید: »]سرشت[ یک 
عكس به هیچ وجه حضور نیس��ت. ... واقعیت آن از نوع 
 .)Cited in Allen, 1993, p. 27( »آنجا-بوده-است، است
عكس درب��ارهؤ »غیاب مدلول« یا »ت��رس از غیاب مدلول« 
است. ترس از غیاب مدلول زمانی است كه معنایی وجود 
دارد، ولی این معنا در لحظهؤ گسس��تگی است. به عبارت 
دیگر، عكس لحظات��ی را بازنمایی می كند كه درحال دور 

ش��دن از ماس��ت. به نظر م��ن، علت 
وجودی عكس همین اس��ت. معنا در 
لحظهؤ گسستگی و دور شدن به وجود 
می آید. اگر قرار باش��د دیدگاه بارت 

را ب��ا دریدا مقایس��ه كنیم، باید گفت ب��رای بارت واقعیت 
از نوع »آنجا-بوده-است« اس��ت و برای دریدا همیشه در 
تعویق و تعلی��ق. به عبارت دیگر، معنی تصویر همیش��ه 
از دس��ترس دور می ش��ود. روالن ب��ارت در كت��اب اتاق 
روش��ن23 )آخرین اثر خود، یك��ی از مهم ترین آثار نظری 
در زمین��هؤ عك��س، و به اعتق��اد نگارنده نمون��ه ای از نگاه 
پساس��اختگرای بارت به هنر( به این مس��ئله می پردازد و 
می گوید: درس��ت است كه عكس ش��اهد است. اما شاهد 
چیزی اس��ت كه دیگر نیس��ت. حتی اگر فرد درون عكس 
هنوز زنده هم باش��د، لحظهؤ تجربهؤ او )یعنی تجربهؤ عكس 
گرفته ش��ده( دیگر رفته است. بس��یاری از عكسها، مانند 
كارهای كاوه گلستان )تصویر شمارهؤ 13(، در واقع سند 

هستند، سند رویدادی كه دیگر نیست. 
ب�ی تكلیفی )ابه�ام( معنی: جورج دیل��ون در مقالهؤ »هنر 
و نشانه شناس��ی تصاویر« می گوید: تصویر هیچ چیزی 
نمی گوی��د، تصویر گنگ اس��ت )Dillon(. عك��س، به تعبیر 
بارت، همیش��ه از حقیقت فاصل��ه می گیرد. او هنگامی كه 
از پرتره س��خن می گوید، از این فاصله و گسس��ت چنین 
تعبیری دارد: »به محض اینكه متوجه می ش��وم كه از لنز 
دوربین دیده می ش��وم، همه چیز دگرگون می ش��ود: من 
در فرآیند ژست گرفتن )وانمود كردن( خود را می سازم، 
 م��ن خ��ود را پیش��اپیش ب��ه ی��ک تصوی��ر ب��دل می كنم« 
)Barthes, 1982, p. 10(. او در همین 
كتاب از گسست »آگاهی« از »هویت« 
 Ibid,( در همین فرایند سخن می گوید
p. 12(، ب��ه گونه ای كه دیگر س��وژهؤ 

21. Logos 
22. John Bennett

23. Camera Lucida
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عكس به یكباره »به ابژه، ابژه ای موزه ای تبدیل می شود« 
)Ibid, p. 13(. بی تكلیفی معنی، عدم اصالت و به تعبیری 
دیگر انتش��ار معنا24 زمانی در پرتره كامالً مش��هود است 

كه چهار »م��ن« در یک عكس پرتره، 
به تعبیر بارت، وجود دارد: »آنی كه 
فك��ر می كنم منم، آنی ك��ه می خواهم 
دیگران فكر كنند منم، آنی كه عكاس 

فك��ر می كند منم، و آن منی كه عكاس برای نمایش هنرش 
اس��تفاده می كند« )Ibid(. حال س��ؤال این است كه آیا این 
ام��كان وجود دارد كه به عنوان نمونه در عكس فخرالدین 
فخرالدینی از عباس كیارس��تمی )تصویر شمارهؤ 5( یكی 
از ای��ن »من «ها را انتخاب كرد و به حتمیت معنی رس��ید. 
اگر چنی��ن كنیم فهمی به تمامی تقلیل گرا و محدود از متن 
داش��ته ایم. زیبایی نگاه پساس��اختگرا غوطه ورشدن در 
بازی داللتهاس��ت به گونه ای كه در ه��ر لحظه یكی از این 

»من«ها از متن سر برآورد.  
م�رگ و داللت تصویری: بارت می گوید: »اگر قرار باش��د 
عك��س در س��طحی جدی بررس��ی ش��ود، بای��د در ارتباط با 
مرگ توصیف ش��ود. حقیقت این اس��ت كه عكس یک شاهد 
اس��ت، اما شاهد چیزی كه دیگر نیس��ت. حتی اگر فرد درون 
عكس زنده هم باش��د، عكس تنها لحظه ای از وجود اوس��ت 
كه عكس گرفته ش��ده اس��ت و این لحظه گذش��ته است. این 
آس��یب روحی عظیمی برای بشریت است، آس��یبی كه تا ابد 
مرت��ب زنده می ش��ود. هر خوان��ش از عك��س و میلیاردها از 
این خوانش��ها هر روز اتفاق می افتد، هر درک و خوانش یک 
عك��س به طور ضمنی و به گونه ای نهفت��ه قراردادی با چیزی 
 اس��ت كه از هس��تی س��اقط ش��ده اس��ت، قراردادی با مرگ« 
)Barthes, 1985, p. 356(. ب��ه تعبیری، زمانی كه بیننده 
عك��س را می بیند، نزدیك تری��ن فاصله را ب��ا مرگ دارد، 
چ��ون با تماش��ای عكس م��ا در واقع 
داری��م،  را  م��رگ  تماش��ای  تجرب��هؤ 
یعن��ی در لحظ��ه ای چی��زی را ن��گاه 
می كنی��م كه دیگ��ر نخواهد ب��ود و به 

24. dissemination 

)1
3 

یر
صو

)ت
111

پژوهشنامه فرهنگستان هنر  ♦  شماره 5  ♦  مهر و آبان 86



س��رعت از جل��وی م��ا دور خواهد ش��د. آن��دره بازن در 
مقالهؤ »هستی شناسی تصویر عكس« به رابطهؤ بین عكس 
با مجسمه س��ازی و نقاش��ی اش��اره می كن��د. وی معتقد 
اس��ت كه این هنرهای تجس��می با »عقدهؤ مومیایی كردن« 
مصریان برای حفظ مرگ ارتباط دارند. این سبب شد كه 
»با ایجاد دفاعی دربرابر گذر زمان، نیاز روانی اساس��ی 
انس��ان ارضاء ش��ود، چرا كه مرگ چیزی ج��ز پیروزِی 
زمان نیست«. او اضافه می كند كه »تمام هنرها بر اساس 
حضور انسان هستند و تنها عكس از غیاب او نفع می برد« 

.)Bazin, 1960, pp. 4-7(
ای��ن، به تعبی��ری، عدِم كماِل متن اس��ت. این متن هیچ گاه 
كامل نیس��ت و همیش��ه م��ا را به فك��ر می ان��دازد كه چه 
چیزه��ای دیگری خارج از این متن بوده اس��ت كه عكاس 
از میان آنها انتخاب كرده اس��ت. در نگاه واس��از به هنر، 
س��اختارهای یك متن هنری لزوماً اس��تحكام فرض شدهؤ 
خ��ود را ندارند و بر نیس��تی و غیاب دالل��ت می كنند. این 
غی��اب ب��ه معنای ضع��ف نیس��ت، بلك��ه در حقیق��ت این 
ساختارهای سست سبب انتش��ار معنا می شوند و اصالً 
معن��ا ب��ه دلیل همی��ن سس��تی زاییده می ش��ود. ه��ر اثر 
هنری و به ویژه عكاس��ی بر اس��اس دو اصل انتخاب25 و 
انصراف26 س��اخته می شود. ما چیزهایی را در اثر هنری 
انتخاب می كنیم و چیزهایی را هم بیرون می ریزیم و اتفاقاً 

غیاِب بیش��تر چیزهای��ی را كه بیرون 
می ریزی��م، به اث��ر هنری م��ا زیبایی 
می بخشد. این عناصر غایب به هنگام 
خوانش اثر ه��م چنان حضور دارند. 

آن چیزهایی كه درون قاب انتخاب می كنیم، آنقدر ارزش 
ندارد كه چیزهایی كه بیرون قاب هستند. بارت می گوید: 
»یك عكس همیشه نامرئی اس��ت. آن چیزی كه می بینیم، 
نیست« )Barthes, 1982, p. 6(. به تعبیری، جهت معنا در 

تمام عكسها به جایی دیگر است، به بیرون.
در عكس��های آرمان اس��تپانیان )تصاویر ش��مارهؤ 2و3( 
عنصر زمان و بحث مرگ مفاهیمی كلیدی هس��تند. عكس 
شاهد چیزی است كه دیگر نیست. نخست اینكه موضوع 
ای��ن عكس��ها خود عكس اس��ت؛ یعن��ی در واق��ع، عنصر 
اصلی درون عكس��ها یك عكس است. تكنیک رنگ آمیزی 
ب��ا رنگه��ای پژم��رده، پاییزی، س��ربی و قه��وه ای نوعی 
ارجاع به گذش��ته و مرگ دارند. در عكس��ها س��وژه ها با 
رابط��هؤ داللتی با رنگها و قابهایی ك��ه در آنها قرار دارند، 
این داللت را تولید می كنند كه انگار دیگر نیستند. یك حس 
زوال در تمام این عكسها دیده می شود. بعضی از عكسها 
از ریخت افتاده اند، تكه هایی از عكس��ها كنده شده و جای 
دیگری چس��بانده شده اس��ت. به عنوان نمونه، در عكس 
دختربچه و پیرزن )تصویر شمارهؤ2( دو فضا را در كنار 
هم می بینیم. ش��اخه های مرده نش��انهؤ حیاتی در گذش��ته 
هستند كه حال فقط رنگ خورده و دوباره چیده شده اند. 
خود عكس هم نوعی شاخه است. این شاخه ها خود عكس 
اس��ت و عكس هم خود شاخه. انگار عكس به ما می گوید 
كه سوژه هایش از بین رفته اند و این 
ترمیم عكسی در گذشته بوده است. 
در عك��ِس ماهی)تصویر ش��مارهؤ3(، 
ماه��ی در واقع بیرون از آب اس��ت. 

25. selection
26. discrimination
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این ماهی هم زنده است و هم مرده و به همین تعبیر خوِد 
عك��س، هم زنده و هم مرده اس��ت. به ای��ن ترتیب، عكس 
زنده ك��ردن یك مرده و م��رده كردن یك زنده اس��ت. در 

نهایت چیزی كه از عكس باقی می ماند، مرگ است.
و  قاب بن��دی  )پاِررگ�ون(27:  آرای�ه 
آرایه ه��ای ی��ک عكس )ق��اب عكس، 
دی��واری ك��ه ب��ر آن آویزان اس��ت، 
دیگ��ر(  آرایه ه��ای  و  نورپ��ردازی، 

نق��ش تعیین كننده ای در فرآیند داللت آن دارند. س��وزان 
س��ونتاگ می گوی��د: »از آنجا كه هر عك��س تنها یک قطعه 
اس��ت، بار عاطفی و احساسی آن بس��تگی به جایی دارد 
كه ق��رار می گی��رد. یک عكس بر اس��اس زمین��ه و بافتی 
ك��ه دیده می ش��ود، دگرگون می گ��ردد«. او ادامه می دهد 
ك��ه ب��ه دلیل اینك��ه »عكس هم��واره چیزی در ی��ک زمینه 
اس��ت«، معنی آن هیچ گاه ثابت و پایدار نیس��ت و انتظار 
 Sontag, 1977,( »معن��ِی پای��دار از آن »زای��ل می ش��ود
pp. 105-106(. ب��ه ای��ن تعبی��ر، واس��ازی در پ��ی یافتن 
داللته��ای جدید ب��ا گذاردن مت��ن در زمینه ه��ا و بافتهای 
جدید اس��ت. من این فرایند را »بافت پذی��ری«28 می گویم. 
تف��اوت مهم بین عكس و نقاش��ی در س��اختار انعطافی و 
قابل تكثیر عكس است. منتقد هنری، ریچارد وودوارد29، 
می گوی��د: »بر خاف نقاش��ی، عكس تصویری اس��ت كه تا 
بی نهایت تكثیرپذیر اس��ت. )نقاش��یها فقط به واسطهؤ عكاسی 
قابل تكثیر هس��تند.( عك��س همچنین به آس��انی انطباق پذیر 
اس��ت: می ت��وان آن را بزرگ، كوچک، اصاح ی��ا محو كرد، 
 و در روزنام��ه، كتاب یا تابلوی اعانات از آن اس��تفاده نمود« 

)برت، 1385، ص 235(. 
بینامتنیت: یكی از استراتژیهای واسازی نگاه به متن در 
ارتباط گفتگویی با دیگر متون است. عكس با نقاشیهایی كه 
عكاس از پیش دیده است، رابطهؤ بینامتنی دارد. به راستی 
منظره های  قاب بندی ه��ای  فه��م  آی��ا 
نیك��ول فریدن��ی )تصویر ش��مارهؤ 7( 
و ت��ورج حمیدی��ان )تصویر ش��مارهؤ 
14( ب��دون توجه به س��نت عكاس��ی 

27. parergon
28. re-contextualization
29. Richard Woodward
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منظره ممكن اس��ت؟ به عنوان نمونه دیگر، در عكس های 
دورهؤ قاجار)تصوی��ر ش��مارهؤ 12( ما كمپوزیس��یونهایی 
نقاش��ی گونه در عكس��ها می بینی��م. ه��م چنی��ن همانطور 
كه پیش از این اش��اره ش��د در عكس آلف��رد یعقوب زاده 
)تصویر ش��مارهؤ 10( رابطهؤ تصویرهای دیوار به موتیف 
»دی��وار« در موس��یقی پاپ نمون��ه ای از رابط��ه بینامتنی 
اس��ت. س��ونتاگ می نویسد: »برخی عكس��ها، از آنجا كه 
تصویرند، ازهمان آغاز عالوه بر زندگی به تصاویر دیگر 
هم ارجاع دارند« )Sontag, 1977, p. 106(. اما این رابطهؤ 
ارجاعی همیشه كامل و محاكات گونه نیست. در خوانش 
واس��از، ه��ر عكس تنه��ا ردپ��ای30 مرجع ی��ا مرجع هایی 
اس��ت و نه بیش��تر. رابطهؤ نش��انهؤ تصویری و كالمی در 
عكس، نمونهؤ دیگری از این رابطهؤ بینامتنی  اس��ت. عنوان 
ی��ک عكس و نش��انه های كالمی درون برخی عكس��ها در 
فراین��د داللت عكس نقش مهمی دارن��د. این عناوین معنی 
را به جه��ت ویژه ای هدایت می كنند و ب��رای فرایند داللت 
عكس لنگر معنایی31می س��ازند. گاه��ی این عنوانها با افق 
انتظ��ار خواننده ه��م خوانی دارند و گاهی چنین نیس��ت. 
ن��زد بارت، رابطه كالم و تصویر در بیش��تر مواقع رابطهؤ 
داللتی ضمنی32 دارند. برای او، »كالم پیامی انگلی اس��ت 
كه معن��ای ضمنی به متن می افزاید و با یک یا چند مدلول 

درجهؤ دوم فرآیند داللتی را 
در عكس سرعت می بخشد«. 
او اضاف��ه می كن��د ك��ه »هر 
چ��ه مت��ن كالم��ی ب��ه مت��ن 
باش��د،  نزدیک تر  تصویری 

م�ی ش����ود«  ك���م�ت���ر  ض��من���ی  م��ع��ن��ای   تول��ی���د 
 .)Barthes, 1977, pp. 25-26(

روایتگ��ری  برخ��الف  عك��س  واس��ازی  ضدروای�ت: 
نشانه شناس��ی س��اختگرا، گونه ای فرایند ض��د روایت33 
در عك��س می بین��د. ب��ارت بر خ��الف روایت س��ینمایی، 
عك��س را دارای سرش��ت ضدروایت��ی می دان��د. عك��س 
ب��رای او »دس��ته ای از جزئیات بی هدف اس��ت كه حركِت 
رو ب��ه جلِو حكایت گ��ری34 را معكوس می كند و انس��جام 
 روای��ت را ب��ه انتش��اری از جایگش��تها تبدی��ل می كن��د« 
)Kraus, 1999, pp. 297-298(. ب��ه عب��ارت دیگ��ر، در 
عكس به اعتقاد بارت از توهم فیلم خبری نیس��ت. از آنجا 
كه عك��س همواره آن چیزی را به نمایش می گذارد كه در 
آین��ده )آین��ده عكس( نخواه��د بود، برای ب��ارت نقش آن 
»ضد خاطره« است )Barthes, 1982, p. 91(. برای بارت 
هر عكسی درباره مرگ در آینده است )Ibid, p. 96(. پس 
خوانش واساز، روایت منسجمی در عكس پیدا نمی كند و 
هر روایِت قابل تصور دارای گسس��ت است، زیرا همیشه 
نش��انه هایی در متن یافت می ش��وند كه مسیرهای روایی 

متفاوت و دیگری را نشان می دهند.
چ�ن�دم�ع�نای��ی: ن��ظریهؤ چندمعنایی35 نوعی واس��ازی 
لوگوسنتریسم عكس اس��ت. عكس دیگر نشانه ای نیست 
ك��ه با معن��ی ثابتی همیش��ه 
همراه و عجین باش��د، بلكه 
گفتمان��ی اس��ت كه همیش��ه 
چن��د معن��ی دارد و بینن��ده 
)مانند هنرمند به هنگام خلق 

30. trace
31. anchorage

32. connotative
33. counter-narrative

34. diegesis
35. polysemy
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اثر( برخ��ی را انتخاب می كن��د و بقیه را كن��ار می گذارد. 
ب��ارت می گوید: »تم��ام تصاویر چن��د معنایی هس��تند، این 
تصاویر پش��ت دالهایشان به »زنجیری شناور« از مدلول اشاره 
دارند كه خواننده می تواند برخی را انتخاب و برخی را نادیده 
بگیرد. چندمعنایی مس��ئلهؤ معنا را مطرح می كند و این مس��ئله 
هم��واره به عنوان مس��ئله ای معیوب ظاهر می ش��ود. ... بنابر 
این در تمام جوامع سازوكارهایی برای تصحیح زنجیرهؤ شناور 
مدلولها ایجاد می ش��ود تا در برابر وحش��ت نشانه های نامعین 
مقابله كنند. پیام زبانش��ناختی از جملهؤ این سازوكارهاس��ت« 
)Barthes, 1977, pp. 38-40(. ب��ه اعتق��اد نگارنده، چند 
معنایی )پلی س��می( در عكس بیش از سینماست، زیرا هر 
چه نشانه ها، یا به تعبیر دقیق تر دالها، كمتر باشند، مدلولها 
بیش��تر می شوند. به عبارت دیگر، عكس این آزادی را به 
خوانن��ده می دهد تا معانی بیش��ماری را از عكس دریافت 
كند، درحالی كه در س��ینما به نسبت خواننده بیشتر تحت 

انقیاد ساختار داللتی تجویز شده در متن است.

نتیجه

بارت در اتاق روش��ن به دو عنصر 
هم��راه ه��م و ت��وأم در عكس��هایی 
ك��ه دوس��ت دارد، اش��اره می كند: 
استودیوم36 و پانكتوم37. استودیوم 
تمام دانش و فرهنگ خواننده عكس 
اس��ت كه هنگام فهم متن با خود به درون عكس می آورد. 
استودیوم حوزهؤ دوست داشتنها و دوست نداشتنهاست. 
اما پانكتوم آن نشانه ها، گسستها، یا جراحتهایی در متن 
عكاس��ی هستند كه به استودیوم ضربه می زنند، یا آن را 
خ��راب می كنن��د )Barthes, 1982, pp. 25-28(. نگارن��ده 
از پانكتوِم بارت همان اس��تراتژِی واس��از را در می یابد. 
پانكتوم همواره عكس را برای ما ش��گفت آور می نمایاند. 
زمانی كه بارت در اتاق روش��ن از پانكتوم چنین س��خن 
می گوید، نقش واس��از آن روشن تر می ش��ود: »پانكتوم 
نوع ظریفی از فراس��و )آن س��و( اس��ت، انگار كه تصویر 
اش��تیاقی ب��ه راه انداخته ك��ه فراتر از آنی ا س��ت كه به ما 
اج��ازه دیدنش را بده��د« )Ibid, p. 59(. ب��ه تعبیر دیگر، 
پانكت��وم هم��واره به غی��اب در تصوی��ر، ب��ه ناممكن ها، 
بازنمایی نش��ده ها ارج��اع دارد. به تعبیر دیگ��ر، پانكتوم 
حضور بی چون و چرای مرگ درون هر عكس است، هر 

چه هم عكس سرشار از زندگی باشد.   

36. Studium
37. Punctum
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آن گاه كه دریدا مسئلهؤ واسازی را در ارائهؤ اندیشه پست مدرن 
خود مطرح ساخت، بر این باور بود كه واسازی خود همواره 
اتفاق می افتد و این روشی نیست كه وی به میان آورده باشد. 
در مقال��ه حاضر، گونه ای از اندیش��هؤ واس��ازی ك��ه در آثار 
نظری و ادبی تولس��توی، اندیشمند س��دهؤ 19 روس خود نموده، بازخوانی و صورتبندی 

شده است.
خاس��تگاه اندیشه واس��ازی نزد تولستوی، بحران معناداری اس��ت كه بر سراسر آثار او 
س��ایه افكنده اس��ت. این بحران اگرچه زمینه ای اجتماعی دارد، اما او را به گذار از معانی 
س��طحی و راه یافتن به نظامی وس��یع تر از معناداری سوق داده است. او در همین راستا 
به پرورش اندیش��ه هایی در بارهؤ عدم قطعیت معنا، س��یال بودن معنا و نقد س��یطره كالم 
و لوگوسنتریسم روی آورده اس��ت. بحران معناداری، در آثار تولستوی با ردیابی معنا 
دنبال می شود و شگردهایی پیجویی می گردد كه بتوان از طریق آن به معنایی درک پذیرتر 
دس��ت یافت. مهم ترین دستاورد تولستوی در این راستا، اندیشهؤ بیگانه سازی یا آشنایی 
زدایی اس��ت كه بعدها توسط صورتگرایان بازخوانی ش��ده است. تحلیل و بازگردانی به 
پیشینه، یافتن افتراقات میان اموری كه همسان به نظر می آیند و اشتراكی میان اموری كه 

متفاوت می نمایند، از دیگر شگردهای تولستوی در این باره است.
حاص��ل  اندیش��هؤ واس��ازی ن��زد تولس��توی، روی آوردن او ب��ه بحث از تع��دد نظامهای 
معن��اداری و انتق��ال میان آنهاس��ت؛ ش��گردهایی مانند وارونه س��ازی قطبه��ای غالب و 
مغلوب، دگرنگری در ارزش��یابی، نقد ُخردنگری در ارزش��یابی، بسیار به آنچه چند دهه 

بعد در واسازی متأخر دیده می شود، نزدیک است.

واژگان كلیدی:
معناداری، واسازی، بیگانه سازی، كلمه محوری، صورتگرایی روس، تولستوی.

پژوهشنامه فرهنگستان هنر  ♦  شماره 5  ♦  مهر و آبان 86



لِ��ف نیكالیوی��چ تولس��توی1 )1828-1910م(، نویس��نده 
و اندیش��مند ب��زرگ روس��یه بی��ش از هر چیز ب��ه عنوان 
پدیدآورن��دهؤ ش��اهكارهای ادب��ی نظی��ر جن��گ و صلح و 
آناكارنی��ن در جه��ان ش��هرت یافت��ه اس��ت. آن��ان كه از 
ش��خصیت ادب��ی وی فرات��ر رفت��ه، پیجوی اندیش��ه های 
او بوده ان��د، او را به عنوان ی��ک بازاندیش دینی- اخالقی 
می ش��ناختند؛ كسی كه كوشش می كرد اخالق دینی را در 
جامعهؤ خود بازتعریف كند و در این كوشش به ریشه های 

اولیهؤ مسیحیت توجه داشت. 
ویكت��ور اشكلوفس��كی2 در 
شمار نخستین كسانی است 
كه او را به مثابه اندیشمندی 
بازش��ناخت ك��ه در آث��ار و 

افكار او، زمینه های نقد بافتی و واسازی دیده می شد. 
واس��ازی یا دكونستروكس��یون3، اندیش��ه ای است كه با 
این نام در دهه های اخیر ش��ناخته شده و پیشینهؤ طرح آن 
به اندیش��مندان پس��امدرن و به خصوص ژاک دریدا4 در 
دههؤ1960م بازمی گردد، اما باید توجه داشت كه واسازی 
در معنای عام آن، نزد طیف وس��یع تری از اندیش��مندان 

دیده می شود و پیشینهؤ آن فراتر است. 
ب��رای پیجوی��ی از پیش��ینهؤ واس��ازی، نخس��ت بای��د ب��ه 
س��راغ پژوهش��هایی رفت كه پیجوی زمینه های واسازِی 
پس��امدرن بوده ان��د. از جمل��ه زمینه های��ی ك��ه در ای��ن 
منابع بدان اش��اره ش��ده اس��ت، پیش از همه اندیشه های 
دستروكس��یون5، هایدگ��ر6 و »دیگ��ِر« لوین��اس7 اس��ت 
ك��ه ارتب��اط دری��دا با اف��كار آنان ش��ده ش��ناخته اس��ت
)Müller, 1991 / Bernasconi, 1985, pp. 102-103 / 

)Derrida, 1967, p.21
ای��ن در حال��ی اس��ت ك��ه برخ��ی حت��ی ب��ه رابط��هؤ میان 
واسازی پس��امدرن با »بیگانه س��ازی« برتولت برشت8، 
»فاصله گذاری« جان دیویی9 و »آس��تانگی« ترنر10 اشاره 
 Tulchinski & Uvarov, 2000, ch. 5(و توج��ه نموده اند

.)Osanov, 2007
سرچشمه های دورتِر آن نیز به پدیدارشناسی هوسرل11، 
روانكاوی فروید12 و فلس��فهؤ 
ش��ده  بازگردان��ده  نیچ��ه13 
اس��ت، اما در رهیافِت فلسفهؤ 
و  پسامدرنیس��م  ب��ه  غ��رب 
واس��ازی، فرآیندی رخ داده 

119

8. Bertolt Brecht
9. John Dewey
10. B.Turner
11. Edmund Husserl
12. Sigmund Freud
13. Friedrich Nietzsche

1. Lev N. Tolstoy
2. Viktor Shklovsky

3. deconstruction
4. Jacque Derrida

5. destruktion
6. Martin Heidegger

7. Emmanuel Levinas
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است كه فارغ از این ارتباط تبارشناختی، فرآیندی نزدیک 
ب��دان می توان��د در زمان و فض��ای دیگری نی��ز رخ داده 
باشد. از جمله، می توان نمودی از اندیشهؤ واسازی را در 
دهه های انتقال از سدهؤ 19 به 20م در روسیه بازجست كه 
در دقایق، مشتركات قابل مالحظه ای با واسازِی دریدایی 
داشته اس��ت و شاخص آن تولستوی اس��ت. بدون آنكه 
بخواهیم ارتباط مس��تقیمی میان جریان پسامدرنیس��م و 
واس��ازی در اروپای غربی و جریانهای فكری در روسیه 
برقرار كنیم، باید یادآور ش��ویم كه روس��یه در دهه های 
گذار از س��دهؤ 19 ب��ه 20م، درگیِر اندیش��ه هایی از همان 
جنس بوده ك��ه در دهه های میانی س��دهؤ 20م در اروپای 

غربی رخ داده است.
رویارویی غربیان با   افكار صورتگرایان  روس14و  مشابهتی 
كه میان آن با افكار پسامدرن دیده می شود، موجب شده 
است تا برخی افكار آنان را به سان یک پیشگویی دربارهؤ 
پسامدرنیس��م تلقی كنند، »بیگانه سازی«15مطرح شده از 
س��وی اشكلوفسكی را گونه ای از واسازی شمارند و گاه 
چ��ون التیم��ر، او را صریحاً یک متفكر پس��امدرن قلمداد 
كنن��د )Latimer, 1999/1383،پاكتچی(. حتی تحلیلگران 
روس نیز اخیراً بیگانه س��ازی اشكلوفس��كی را به عنوان 
گونه ای پیش��ینی از واسازی پس��امدرن معرفی   كرده اند 

 Tulchinski & Uvarov,(
ch. 5 ,2000(. بر همین پایه، 
پس���امدرن  اص�طالح  گ���اه 
واس��ازی را با بیگانه سازی 
برابر انگاش��ته اند و آنان كه 

دقیق ت��ر بوده ان��د، تفاوتهای میان بیگانه س��ازی روس��ی 
و واس��ازی پس��امدرن غرب��ی را به  خص��وص در هدف 

 .)Tulchinski, 2002, p. 432( ملحوظ داشته اند
ب��ه ه��ر روی، ب��ه نظر می رس��د اگر كوش��ش می ش��د 
می��ان واس��ازی دری��دا و اندیش��مندان پس��امدرن ب��ا 
افكار ش��خص تولس��توی كه الهام بخش اشكلوفس��كی 
ب��وده اس��ت، مقایس��ه ای ص��ورت گی��رد، ب��ه نتای��ج 
چش��مگیرتری می انجامی��د. واس��ازی و نق��ِد متكی بر 
ارج��اع به بافت ك��ه از ویژگیهای مهم  آثار تولس��توی 
اس��ت، در نوش��ته های اشكلوفس��كی و صورتگرای��ان 
روس بیش��تر در حد بیگانه س��ازی و بی��رون آمدن از 
پوس��تهؤ متن صورتبندی شده اس��ت. اشكلوفسكی در 
رس��الهؤ »هنر به مثابهؤ ش��گرد« بیشتر بر گوشه هایی از 
نوش��ته های تولس��توی تكیه داش��ته و مدع��ای او تنها 
صورتبندی بیگانه س��ازی بود كه از سوی او به مثابهؤ 
یک ش��گرد فراگیر به كار گرفته شده بود. اما در واقع 
واسازی تولستوی در راس��تای معنایابی بسیار فراتر 
از بیگانه س��ازی ب��ه مثاب��هؤ یک ش��گرد زیبایی آفرین و 
ارتباط آن با واس��ازی پس��امدرن بس وسیع تر است. 
انتظ��ار  از  دور  اشكلوفس��كی  از صورتگرای��ی چ��ون 
نیست كه واس��ازی تولستوی را فقط به جنبه ای از آن 
فرو كاسته باشد و این راِه 
معرفت را در حد ش��گردی 
برای خل��ق هن��ر و زیبایی 

محدود كند.
14. russian formalists

15. oстранение/ostraneniye

120

پژوهشنامه فرهنگستان هنر  ♦  شماره 5  ♦  مهر و آبان 86



برخی از نویس��ندگان، واس��ازی را 
به عنوان روش��ی تلق��ی كرده اند كه 
دریدا در خوان��ش متون از آن بهره 
جس��ته اس��ت و گاه آن را یک مكتب 
فلسفی انگاش��ته اند، اما برداشتها از 
سوی شخص دریدا پذیرفته نیست. 
اندیشهؤ فیلس��وفی چون دریدا، اقدام به واسازی برای به 
دس��ت آوردن معنا نیس��ت، بلكه وی بر این باور است كه 
واس��ازی همواره در دروِن خوِد متن رخ می دهد، پیش از 
آنكه فیلسوف دربارهؤ واس��ازی هشیاری یافته باشد. به 
گفتهؤ هیلیس میلر، واس��ازی اوراق كردن یک متن نیست، 
بلكه نشان دادن آن است كه متن پیشاپیش خود را اوراق 

.)Moynihan, 1986( كرده است
اگر اندیش��مندی چ��ون دریدا خود نیز به واس��ازی اقدام 
می كن��د، از آن روس��ت ك��ه واس��ازی پنه��ان دروِن متن 
را آش��كار س��ازد، نه آنكه در برخ��ورد خصمانه با متنی 
منسجم، س��اخت یافتگی آن را نابود كند. واسازی دریدا 
در واقع خوانِش واس��ازی ای است كه در خوِد متن اتفاق 
می افتد و آن اندازه كه وی كوش��ش می كند این واس��ازِی 
درونی را به صورتی »ش��به روش« بنمایاند، به باور وی 
همواره تنها بخشی از آن واسازی است كه در درون متن 

اتفاق می افتد.
ب��ه تعبی��ر دیگر، واس��ازی 
دریدا تخری��ب و برهم زدن 
باور مردمان است به اینكه 
ه��ر مت��ن ی��ا نظ��ام معنایی 

 ویژگیهای كلی 
در واسازی 

پسامدرن

دارای ح��دود و ثغ��ور، پیوس��تگی و یكپارچگ��ی، معنای 
معین و واقعیت یا هویت اس��ت. هشیار كردن آنهاست به 
اینك��ه هر گاه باور كردند كه چی��زی را دریافته اند، بدانند 
ك��ه هنوز چیزی را درنیافته اند و معنای آن چیز به تعویق 

افتاده است. 
برخ��الف س��اختگرایی كه ب��ا تعابیر سوس��ورِی النگ و 
پارول16، ساختار را بر رخداد17 ترجیح می نهد، واسازی 

بر رابطهؤ پارادوكسی ساختار و رخداد تكیه دارد. 
كال��ر در توضیح واس��ازی به نكت��هؤ مهمی اش��اره كرده 
اس��ت. واس��ازی درگیر آن اس��ت كه نش��ان دهد در یک 
تقابل ناهمتراز كه قطبی به عنوان دوِن قطب دیگر تعریف 
می ش��ود، ای��ن برت��ری در عم��ل ی��ک تحمی��ل بالغی18یا 
متافیزیكی اس��ت و این نس��بت می توانس��ت كامالً عكس 
باش��د )Culler, 1982(. به ط��ور كلی هم می توان گفت كه 
تقابله��ای دوگانه و برتری یك��ی از دو قطب مانند برتری 
گفتار بر نوش��تار، مأل بر خأل و حض��ور بر غیاب، هدف 

همیشگی واسازی در نقد است.
ویژگ��ی مهم دیگر در واس��ازی، رابطهؤ بین متن و بافت19 
است. واس��ازی بر این اصل تكیه دارد كه این بافت است 
ك��ه بر متن حك��م می راند؛ چیزی بافت را به بند نكش��یده 
اس��ت، اما متن در بند بافت گرفتار اس��ت. باز بودن بافت 
آن،  ب��ه  مت��ن  وابس��تگی  و 
زمینه ای را فراهم می س��ازد 
ی��ک  مع��رض  در  مت��ن  ت��ا 
 بی ثبات��ی دائم��ی ق��رار گیرد 

.)Derrida, 1967(

16. Langue&parole
17. evénement

18. rhetoric
19. text&context

121

پژوهشنامه فرهنگستان هنر  ♦  شماره 5  ♦  مهر و آبان 86



تولس��توی چ��ه در آث��ار ادبی و چه 
در آثار نظری خ��ود همواره درگیر 
معنا و معناداری بوده، به طوری كه 
می توان گفت بحران »معناداری« بر 
سراسر آثار وی سایه افكنده است. 
بخشی از این بحران معنادار، ناشی 
از تح��والت اجتماعی و فرهنگی رخ داده در نیمهؤ نخس��ت 
س��دهؤ 19م در روسیه اس��ت كه یكی از نمودهای هیجانی 
آن قیام دكابریس��ت ها20 در ماه دسامبر 1825م است كه 
میراث فرهنگی آن بر روح و روان تولستوی تأثیری عمیق 
نهاده اس��ت. این تحوالت پوس��تهؤ جامعهؤ اشراف باسواِد 
روسیه، كه محور سنتی فرهنگ روسی بوده اند، شكسته 
و فرهنگ روسی را با بحران معنایی مواجه ساخته است. 
این بحران همواره در آثار تولستوی از سویی زمینه ساز 
نگران��ی او بوده و از دیگر س��و، وی را به گذار از معانی 
سطحی و راه یافتن به نظامی وسیع تر از معناداری سوق 

داده است.
مهم تری��ن ویژگ��ی معنا در اندیش��هؤ 
ی���ا  قط�عی���ت،  ع���دم  تولس���ت�وی 
تعیین ناپذی��ری قطعی آن اس��ت كه 
فكر او را با واس��ازی دریدایی و به 
طور كلی اندیش��ه های پس��ت مدرن 

معن��ا  درب��ارهؤ 
قابل مقایسه س��اخته است. سراسر 
كتاب چه باید كرد، داس��تان برخورد 
یک اندیش��مند روستایی )تولستوی( 

كلیات معنا و 
واسازی نزد 

تولستوی

 الف. سیال 
 بودن 
معنا 

ب��ا یک نظام ش��هری اس��ت ك��ه به تعبی��ر دیگ��ر، باید آن 
داس��تان را یک بحران معنایی دانس��ت كه تنها برون رفت 
آن در پایان داس��تان، بیدار ش��دن از رؤیاس��ت. وی در 
مس��كو به دنب��ال نیك��وكاری و دس��تگیری از ضعیفان و 
س��تم دیدگان اس��ت؛ او در آغاز می اندیشد كه هم معنای 
ضعیف��ان و س��تم دیدگان و هم معنای دس��تگیری و كمک 
آش��كار اس��ت و بر پایهؤ تلقی خود از این معانی به درون 
آنان می رود، اما آش��نایی با دنیاهای آنان رشتهؤ افكار و 
معانِی تولس��توی را فرو می ریزد و او را به س��وی نوعی 
نس��بیت در معانی سوق می دهد. او كه خود انتظار داشت 
در پایان داس��تان به روش��ی راضی كنن��ده برای كمک به 
ضعیفان دست یابد، به این حقیقت دست یافت كه از فقر، 
س��تم، یاری و دستگیری تلقیهای بس��یار متنوعی وجود 
دارد و ناپخته ترین راه آن است كه فرد دریافتهای خود از 
معان��ی را مطلق انگارد. وی در پایان تأمالتش بر این امر 
هشیار می شود كه جستجو به دنبال امری است كه گویی 
هی��چ گاه نبوده اس��ت و »تعیین و مرزبن��دِی« آن ناممكن 

است )تولستوی، چه باید كرد، سراسر اثر(.
ب��رای تكمیل این صورتبندی بای��د به قطعه ای از خاطرات 
تولس��توی مرب��وط به اول م��ارس 1897 توج��ه كرد كه 
می نویسد: »مش��غول نظافت اتاق بودم و می گشتم كه به 
كاناپه رس��یدم. نتوانستم به یادآورم كه آن را گردگیری 
ك��رده بودم ی��ا ن��ه. چ��ون این گونه 
حركتها از س��ر عادت و ناهش��یاری 
است. حس كردم كه ناممكن است آن 
را به یاد آورم ... اگر همهؤ زندگیهای 

20. Декабристы/ Decembrists
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پیچی��دهؤ بس��یاری از مردم ناهش��یار پی��ش رود، آن گاه 
 ای��ن زندگی چنان اس��ت كه گوی��ی هیچ گاه نبوده اس��ت« 
بی معنای��ی  ب��ه  ناهش��یاری  اگ��ر   .)Shklovsky, 1917(
بینجامد، با توجه به اینكه هش��یاری خود همواره نس��بی 
اس��ت، از دیِد تولس��توی، معناداری همواره تابعی نسبی 

از میزان هشیاری خواهد بود.
س��یال بودن معنا نزد تولس��توی ب��ه تن��وع دریافتها نزد 
افراد درگیر و در ارتباط نیز كش��یده ش��ده است. وی كه 
خود یك��ی از این ارتباطهای تالط��م برانگیز را در جریان 
سرشماری فقرا در س��ال 1881م تجربه كرده، در پایان 
ب��ه ای��ن نتیجه رس��یده اس��ت ك��ه در ارتباط فرازدس��ِت 
یاری رس��ان با فرودس��ت یاری س��تان، تلقی دو طرف از 
آنچه رخ می دهد، متفاوت و نس��بی اس��ت. او در عبارتی 
ك��ه حاكی از نس��بیتی كوبنده اس��ت، تصری��ح می كند كه 
»بینوایان او را نه انس��ان، بلكه ابزار می شمردند« و آنچه 
از كمک مالِی او می فهمند، بس��یار متف��اوت با آن چیزی 
بود ك��ه او خود می فهمید. به باور تولس��توی، همین امر 
اصلی ترین علت درناكامی وی برای برقرار كردن ارتباط 
و صمیمی��ت با بینوایان بود )تولس��توی، چ��ه باید كرد، 

فصل 14(.
اینكه در حوزه های گفتمانی مختلف، 
فرایند معناسازی بر اساس توسعهؤ 

درونی در نظام 
معنایی رخ دهد 
یا نظ��ام معنای��ی در تعامل��ی دائم با 
زندگی انسان و دنیای بیرون باشد، 

 ب. كلمه 
محوری

دو گونه از توس��عهؤ معنا را پدید آورده اس��ت كه می توان 
گونهؤ نخس��ت را نوعی صورتگرایی )فرمالیس��م( و گونهؤ 
دوم را نوعی واقعگرایی )رئالیس��م( خواند. گاه آن اندازه 
نظام معنایی به نحوی صورتگرا توسعه می یابد و معانی 
جدید تولید می كند، كه پیجویی آن معانی در زندگی واقعی 
انسانها به پوچی می انجامد. اینجاست كه تقابل سخنی كه 
به س��خن ارجاع می دهد، با فعل و رفتار انس��انی خود را 
نمایان می سازد. گونه ای از پرداخت به این تقابل در آثار 
دریدا دیده می ش��ود كه خ��ود را در قالب تقابل میان كلمه 

محوری و انسان محوری21 نمودار ساخته است. 
در آثار تولستوی نیز می توان تقابل یاد شده را به خوبی 
بازجس��ت. وی همواره ب��ه معناهای س��اخت یافته بر اثر 
ارجاع به معانی دیگر كه از واقعیات دور ش��ده اند، توجه 
داده و ب��ه واس��ازی ای��ن معانی پرداخته اس��ت. فراتر از 
تقابلهای بس��یاری كه وی در خالل داس��تانهایش ترسیم 
كرده، گاه از زبان ش��خصیتهای داس��تانها و گاه از زبان 

خود به وضوح به صورتبندی این تقابل پرداخته است.
تولس��توی در داستان خولس��تومر، از زبان یک اسب كه 
زبان انس��انها را می فهمد، به واكاوی و واس��ازی مفهوم 
مالكی��ت پرداخت��ه اس��ت. ب��رای اس��ِب مملوک كه اس��یر 
»كلم��ات«22 و معانی دره��م تنیده و دور از واقع انس��انها 
نیست، قابل درک نیست كه رابطهؤ مالكیت اربابش نسبت 
به او چ��ه نوع رابطه ای اس��ت؟ برای 
اسب كه س��خنان او اكنون زباِن حال 
یک انس��ان واقع نگر شده، قابل درک 
اس��ت كه یک انسان از اسبی سواری 

21. logocentrism vs. anthropocentrism
22. Слова/slova
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بگی��رد، ام��ا آن گاه كه رابطهؤ انس��ان با اس��ب فقط در حد 
»مالكیت« فروكاسته می شود، برای اسب كه نمی تواند بر 
مبنای نظامی كلمه- محور به معنای مالكیت نگاه كند، درك 
این معنا ناممكن می گردد. او در شگفت است از »مردانی 
كه وی را اس��ب خ��ود می خواندند و هیچ وقت س��وار او 
نمی ش��دند، بلكه دیگران از او سواری می گرفتند«. اسِب 
خولس��تومر در نق��د مالكیت گام را فرات��ر می نهد و ابراز 
تعج��ب می كند از رفت��ار »مردی كه می گوی��د خانهؤ من و 
هی��چ وقت در آن زندگ��ی نكرده اس��ت« و »مردمی كه نه 
ب��رای انجام دادن آنچه در زندگ��ی مطلوب می دانند، بلكه 
 ب��رای مطلوبهایی ت��الش می كنند ك��ه می توانن��د مملوک 

خود بخوانند«.
اس��ب ب��ه نتیجه گی��ری مهم��ی می رس��د ك��ه همان��ا فرق 
اساسی میان انس��انها و حیوانها، یا به تعبیر ملموس تر، 
فرق اساس��ی میان نظام معنایِی متورم ش��ده بر اس��اس 
رواب��ط درونِی زبان و نظام معنایی واقع محور اس��ت. او 
می گوید: »اكنون متقاعد شده ام كه این اساسی ترین فرق 
میان انس��انها و خودمان اس��ت ... می توانیم به جسارت 
ادع��ا كنیم ك��ه در نردب��ان موج��ودات زن��ده، در پایه ای 
باالتر از انس��انها ایس��تاده ایم. اعمال انس��انها، دست كم 
آنهای��ی كه من با آنها حش��ر و نش��ر داش��ته ام، با كلمات 
هدایت می ش��وند، ولی ما ب��ا رفتارها هدایت می ش��ویم« 
 .)Shklovsky, 1917 / 6 تولستوی، خولس��تومر، فصل(
واس��ازی مفه��وم مالكیت و ث��روت در برخی آث��ار دیگر 
تولس��توی مانن��د آیا ب��رای ی��ک آدم زمین زی��ادی الزم 

است)1886( نیز دیده می شود.

تولس��توی در كتاب چه باید كرد، هنگام س��خن از رابطهؤ 
پ��ول و كار می گوید: »مدتهاس��ت كه بردگ��ی از بین رفته 
اس��ت، هم در رم و ه��م در امریكا و نزد م��ا؛ اما آنچه از 
بی��ن رفت��ه، تنها كلمات اس��ت و ن��ه اعم��ال. بردگی یعنی 
آزاد كردن خود توس��ط دیگ��ران از كاری كه برای تأمین 
نیازهای ش��خص الزم است، با استفاده از ابزاری كه آن 
كار را ب��ر دیگران تحمیل كند«. وی در توضیح این مطلب 
یادآور می شود كه اصل بردگی در عصر جدید هم وجود 
دارد و اب��زاری كه كار را بر دیگ��ران تحمیل می كند، پول 
اس��ت )تولس��توی، چه باید كرد، فصل 21(. در اینجا نیز 
ب��ه وضوح كلمات در تقاب��ل با اعمال، یا ب��ه تعبیر دیگر، 

واقعیات انسانی قرار گرفته اند. 
جمع بن��دی مطل��ب در فص��ل دیگری از كت��اب چنین آمده 
اس��ت: »ب��رای م��ن همیش��ه ش��گفت آور بوده اس��ت كه 
می گوین��د، بله، ای��ن كار به صورت نظری چنین اس��ت، 
ام��ا به صورت عملی چه طور خواه��د بود؟ با نگاه دقیق، 
نظریه هر چه باش��د، چیزی از مقولهؤ كلمات خوب اس��ت 
ك��ه برای گفتگو الزم  اند، اما نه برای عمل و كاربرد او در 
ادام��ه نظریه های غال��ب را از آن روی كه در قالب كلمات 
محصورن��د و از عمل فاصله دارند، به نقد گرفته اس��ت« 
)همان،فصل22(. این در واقع نقدی بس��یار عام و فراگیر 

بر كلمه محوری است.
الف.بیگانه سازی:  مسئلهؤ هشیاری 
همواره محوری ترین مس��ئلهؤ مورد 
توجه در آثار تولس��توی اس��ت، به 
گون��ه ای كه وی عالم ناهش��یاری را 

 آشكارسازی
 معنا در 
واسازی
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عال��م بی معنای��ی می ان��گارد )Shklovsky, 1917(. برای 
فردی با اندیش��هؤ تولستوی آشكارس��ازی معنا، افزودن 
وضوح نیس��ت، بلكه آوردن چی��زی از عالم بی معنایی به 
عالم معنا و به تعبیری دقیق تر، ایجاد معناس��ت. بر همین 
پایه اس��ت كه وی در سراس��ر آثار خود از بیگانه سازی 
ب��ه عن��وان ی��ک ش��گرد اس��تفاده ك��رده اس��ت، ام��ا این 
بیگانه سازی برای تولس��توی منحصراً ابزاری با كاربرد 
زیبایی ش��ناختی یا برای نقد و مطالعهؤ امور نیس��ت، بلكه 

بستر معناسازی است.
اشكلوفس��كی در راس��تای تبیی��ن نظری��هؤ خ��ود در ب��اب 
بیگانه س��ازی، نمونه ه��ای متع��ددی از بیگانه س��ازی را 
در آثار تولس��توی نش��ان داده و مطالعه كرده اس��ت. از 
این دس��ت می توان به مواردی چ��ون توصیفی نامأنوس 
از صحن��هؤ تئات��ر در جنگ و صلح، اب��راز تعجب از برهنه 
كردن و شالق زدن مردم به عنوان ابزاری برای تنبیه در 
شرمس��اری، و ابراز تردید درب��ارهؤ ضرورت جمع میان 
عشق و رابطهؤ جنس��ی در ازدواج در سونات كرویتزر را 

.)Shklovsky, 1917( برشمرد
اما همچنان زوایایی از بیگانه سازی در اندیشهؤ تولستوی 
هست كه به سبب ماهیت ادبی- هنری كاِر اشكلوفسكی در 
اثر او مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان نمونه باید 
به این نكته اش��اره كرد كه تولس��توی در مواضع مختلف 
آثارش، مكرر بودگی )كث��رت وقوع( و خردانگاری را به 
عنوان دو عامل اصلی ناهش��یاری مطرح كرده اس��ت. بر 
پایهؤ این دو ویژگی می توان یادآور ش��د كه خاص انگاری 
و بزرگ انگاری از عوامل اصلی در هش��یاری و در نتیجه 

از عوامل معناداری و معناسازی هستند.
از جمل��ه م��واردی ك��ه ه��ر دو عام��ل خودكارش��دگی و 
روزمرگ��ی، یعن��ی مك��رر بودگ��ی و خردان��گاری را ب��ه 
صورت مجتمع می توان بازجس��ت، در داس��تان كوتاهی 
از تولستوی با عنوان سنگ است. داستان ناظر به دو زن 
است كه برای شنیدن موعظه نزد پیری دانا آمده اند، یكی 
از آنان خود را مرتكب گناهی بزرگ می دانست و دیگری 
خود را ف��ردی مقید ب��ه انجام تكالیف دینی می ش��مرد و 
گناهی برای خود نمی شناخت. پیر از زن گناهكار خواست 
تا س��نگی بس بزرگ را از اط��راف بركند و نزد او آورد و 
از زن پرهیزگار خواست تا شماری سنگ ریزه از اطراف 
گ��ردآورد. آن گاه ك��ه زنان س��نگها را آوردن��د، از آنان 
خواس��ت تا سنگها را به جای اصلی خود بازگردانند. زن 
گناهكار كه به زحمت س��نگ بزرگ را از جایی كنده بود، 
محل اصلی آن را می ش��ناخت و آن را بازگرداند، اما زن 
پرهیزگار جای هیچ كدام از س��نگریزه ها را نمی دانست و 
ناكام با س��نگریزه ها نزد پیر بازگشت. پیر اشاره كرد كه 
این تمثیلی از گناهان شما بود. آن زن نخست كه گناهش 
را به عنوان خصوصیت و بزرگی اش می شناخت، نسبت 
ب��ه گناه خود آگاه بود، ام��ا زن دوم كه گناهانی به تكرار 
و خرد انگاشته مرتكب شده بود، نسبت به آنها هشیاری 

نداشت )تولستوی، سنگ، سراسر اثر(. 
بای��د  تولس��توی،  داس��تان  ای��ن  ب��ه  فرات��ر  نگاه��ی  در 
را  ام��ور  ب��ه  نس��بت  اس��اس هش��یاری  ك��ه وی  گف��ت 
خردان��گاری  و  بودگ��ی  مك��رر  از  پرهی��ز  مبن��ای   ب��ر 

دانسته است.
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ب. تحلی�ل و بازگردان�ی: تجزیه كردن ام��ور معنادار به 
مؤلفه ه��ای معنای��ی و بازگرداندن آنها ب��ه آنچه پیش از 
تركیب بوده اند، تحلیلی از جنس واسازی است كه موجب 
غلب��ه بر روزمرگی و معنادار ش��دن ام��وری می گردد كه 

اكنون با ناهشیاری معنایی روبه رو شده اند.
در ای��ن راس��تا بای��د گفت گونه ه��ای مختل��ف از تحلیل و 
بازگردان معنا به وضع پیش��ین خود در آثار تولس��توی 
یافت می ش��ود، گونه هایی از بازگش��ت به ریشه شناسی 
واژه، بازگش��ت به كودكی انس��ان، یا بازگشت به تاریخ 

جوامع انسانی.
یك��ی از بهتری��ن نمونه ها برای گونهؤ نخس��ت، واس��ازی 
معن��ای زیبای��ی در زبان روس��ی اس��ت. وی بحث خود 
را ب��ر واژهؤ روس��ی красота نهاده اس��ت ك��ه در اصل 
 به معن��ای خوش منظر بودن و زیبایی قابل رؤیت اس��ت 
)Shanski, 1994, p. 153(. تولستوی می گوید: »در زبان 
روسی، از واژهؤ زیبایی تنها آنچه خوشایند بینایی است، 
می فهمی��م. گرچ��ه اخیراً از »اعمال زش��ت« و »موس��یقی 
نازیبا« س��خن می گوییم، لیكن این كلمات روسی نیست. 
در زبان روس��ی، عملی ممكن اس��ت خوب، یا بد باش��د. 
موس��یقی می توان��د دلپذیر و خ��وب یا ناخوش��ایند و بد 
باشد، ولی نمی تواند زشت یا زیبا باشد«)تولستوی، هنر 

چیست، فصل 2(.
بازگش��ت ب��ه كودك��ی باره��ا در آث��ار تولس��توی دیده 
می شود، ولی بهترین شاخص آن در كتاب  كودكی است 
كه از نخس��تین آثار ادبی او محس��وب است. نگارش این 
اثر در س��ال 1852 آغاز ش��د و در1862 پایان یافت. این 

باور تولس��توی كه گاه نظام معناداری به اس��ارت كلمات 
درآم��ده و از واقعی��ات فاصل��ه گرفته اس��ت، ب��ا ترجیح 
ارزش��ی كه وی برای معنای واقعگرا قائل اس��ت، موجب 
ش��ده اس��ت كه او از بازگش��ت به كودك��ی و تاریخ برای 

زدودن پیرایه های كلمه محوری سود برد.
از نمونه ه��ای بازگش��ت ب��ه كودكی ب��ا همی��ن رویكرد، 
نوش��ته ای كوت��اه ب��ا عنوان دخت��ركان عاقل ت��ر از پیران 

)1884( است.
تولس��توی در یكی از واپس��ین نوش��ته هایش كه نامه ای 
به مهاتماگاندی اس��ت، به واس��ازی جنگ و س��لطه طلبی 
با همین رویكرد می پردازد. وی به حكایت مس��تند گفتگو 
میان اس��قف با ی��ک دانش آم��وز دختر در س��ال 1910م 
اش��اره می كند ك��ه در حال انجام امتحان ش��رعیات بوده 
است. در میان دس��تورهای دهگانهؤ مسیح، به خصوص 
دس��تور شش��م »تو نباید همنوع خود را بكش��ی«، مورد 
توجه تولستوی قرار گرفته است. وقتی اسقف می پرسید: 
آیا در همهؤ ش��رایط قتل ممنوع اس��ت؟ دختران بر حسب 
آنچه از آموزگاران خود آموخته بودند، پاس��خ می دادند 
ك��ه البته نه، زیرا در جنگ و در مج��ازاِت جنایتكاران قتل 
جایز اس��ت. مورد استشهاد تولستوی تنها دختری است 
كه تحت تأثیر این آموزش��ها یا ب��ه قول او مغالطه ها قرار 
نگرفت��ه و تأكید كرده اس��ت كه كش��تن در هر ش��رایطی 
ممنوع است)تولس��توی، نامه به گاندی، سراس��ر نامه(. 
تولس��توی ك��ه خود ب��ا این موض��ع همدل��ی دارد، برآن 
اس��ت كه از این بازگشت به دریافت ناب كودكی به عنوان 
 راهی ب��رای واس��ازی آموزه ه��ای اخالقی كلم��ه  محور 
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سراس��ر اثر(. گویی برخ��ی از الگوه��ای معنایابی اصال 
قادر نیس��تند از یک پوس��تهؤ ناهش��یاری عب��ور كنند و به 
هشیاری منجر گردند، اگرچه بارها به كار گرفته شوند و 

تورمهای كلمه ای پرشماری تولید كنند.
یك��ی از گونه ه��ای واس��ازی ن��زد 
تولستوی، یافتن اختصاصها، روی 
آوردن ب��ه خوانش خاص و گذار از 
تعمیمهایی است كه صورت روزمره 
یافته اس��ت. یك��ی از نمودهای بارز 
این گونه از واس��ازی، در بخشی از 

چه باید كرد؟ دیده می شود. 
در جریان سرشماری فقرای مسكو در حدود سال1881م 
كه تولستوی به عنوان مأمور داوطلب سرشماری شركت 
كرده، از خانه های فقیرنش��ین متع��ددی بازدید كرده كه 
طیفه��ای مختلفی از مردم كم درآمد را در خود جای داده 
است. برای فردی با تربیت تولستوی, این دریافت طبیعی 
اس��ت كه فقرا از كمی درآمد خود آگاه اند و اوضاع سخت 
زندگی آنان را اندوهگین س��اخته است، اما تولستوی در 
بازدیدهای خود با صحنه هایی روبه رو شده كه افكار او 

را فرو ریخته و واسازی كرده است.
وی در گذِر برگووی23 وارد س��اختمانی شد كه وضع آن 
را به ش��دت آزاردهن��ده و رقت بار یاف��ت. ناگهان متوجه 
زن��ی ب��ا لباس��ی ژولیده ش��د ك��ه با 
شتاب از پلكان پایین می آمد و مردی 
ناآراس��ته ك��ه او را تعقی��ب می كرد. 
مرد س��رانجام در پایین پلكان به زن 

استفاده كند. 
بهتری��ن نم��ود بازگش��ت ب��ه تاری��خ درآث��ار متع��دد او 
بازمی گ��ردد ك��ه درآنه��ا درص��دد بازخوان��ی انجی��ل و 
بازیاب��ی معان��ی آن در بازگش��ت ب��ه معان��ی عصر اول 
مس��یحی بوده اس��ت. از همین روس��ت كه تولس��توی را 
در مس��یحیت، تهذیب گرا و هوادار بازگشت به مسیحیِت 

نخستین شمرده اند.
ج. واسازی الگوهای معنایابی: دیگر ویژگی در واسازی 
دریدا كه می تواند به عنوان یكی از ش��قوق آشكارسازی 
معنا مطرح باش��د، واس��ازی الگوهای معنایابی است. در 
اینجا تولس��توی نه معانی، كه الگوهای معنایابی را مورد 

نقد قرار داده است.
بهتری��ن نمود این گونه از واس��ازی را می ت��وان در یكی 
از داس��تانهای كوت��اه تولس��توی ب��ا عنوان كور و ش��یر 
بازجس��ت. موضوع داس��تان كور مادرزادی است كه از 
شخص بینایی دربارهؤ رنگ شیر پرسش می كند. شخص 
بینا بارها پاسخ می دهد و در نهایت درمانده می شود. او 
كوش��ش می كند با مقایسهؤ ش��یر با كاغذ، آرد، خرگوش 
و ب��رف معنای س��فیدی را به نابینا منتق��ل كند، اما نتیجه 
آن اس��ت كه فرد نابینا تصور می كند ش��یر مثل كاغذ در 
دس��ت صدا می كند، مث��ل آرد نرم اس��ت، مثل خرگوش 
پشمالو یا مثل برف سرد است. حاصل این الگوی ناقص 

در معنایابی آن اس��ت كه داس��تان با 
حرم��ان ك��ور از درک رنگ ش��یر و 
درماندگ��ی بین��ا در تفهی��م او پای��ان 
می یاب��د )تولس��توی، كور و ش��یر، 

 واسازی 
 عموم و 
خصوص

23. Бреговый/ Bregovi
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رس��ید و با تبس��م گفت »نمی توانی بیرون  بروی؟« و زن 
با ش��یطنت گفت »می بینی شیطاِن چپ چشم«. این صحنه 
تولس��توی را ش��گفت زده كرد، به طوری كه می نویسد: 
»برای نخس��تین بار دریافت��م بینوایانی كه من قصد یارِی 
آنان را دارم، افزون بر زمانهایی كه س��رمازده و گرسنه 
در خانه س��پری می كنند، زمانهایی نیز دارند كه به نوعی 
از سرگرمی بپردازند«. او توجه می كند كه بینوایاِن مورد 
نظ��ر او مانند دیگر انس��انها هم س��اعات س��ختی و اندوه 
دارن��د و هم ب��ه نوعی از ش��ادی و تفری��ح برخوردارند. 
ب��ه گفتهؤ خ��ود تولس��توی »او ه��م آدمی مثل من« اس��ت 

)تولستوی، چه باید كرد، فصل 4(.
اوج روشن بینی تولس��توی در این باره مربوط به بازدید 
او از خان��هؤ لیاپین24 اس��ت. بیش��تر جمعیت ای��ن خانه را 
پیش��ه ورانی تش��كیل می دادن��د كه مش��اغل س��خت و كم 
درآمدی داشتند، اما زندگی آنان با مزد كار ایشان تأمین 
می شد. در اینجا تولستوی متوجه گردید آن نوع از زندگی 
را كه وی پیش تر با نام عمومی فقر، قرین نكبت و بدبختی 
می شمرد، زیستی گرم و زنده با محبت و صمیمیت است 
و در اینج��ا بیش از قصرهای متموالن خوش��بختی یافت 
می شد )همان، فصل 6(. از همین روست كه وی این گروه 
را از فهرس��ت كس��انی كه درخور ترحم و یاری اند، خط 
زده اس��ت. وی در آغاز فصل بع��د كتاب تصریح می كند 

كه فقط س��ه گروه را در ش��مار افراد 
قابل ترحم ثبت كرده اس��ت: آنان كه 
موقعیت مناس��بی داش��ته، اكنون به 
هر دلی��ل ب��ه تی��ره روزی افتاده اند، 

فواحش و كودكان )همان، فصل 7(.
در مق��ام نتیجه گی��ری بای��د گفت معنایابی فقر بر اس��اس 
دریاف��ت طبق��ات مرف��ه از آن، زمان��ی ك��ه ب��ه عن��وان 
معنای��ی ش��امل تعمیم داده می ش��د، موجب می گش��ت تا 
برای تولس��توی و كس��انی چون او، اساس��اً ساده ترین 
رفتارهای كس��انی كه ایش��ان آن��ان را فق��را می نامیدند، 
قابل درک نباش��د. توجه به خاص بودن این درک از فقر، 
در تولس��توی هش��یاری ای پدید آورده كه بتواند او را به 

دركی فراگیرتر از فقر رهنمون باشد.
گاه نیز تولس��توی در جریان واس��ازی های خود پیجوی 
اش��تراكاتی دور از انتظ��ار اس��ت. او در م��واردی وج��ه 
مش��تركهایی میان اموری می یاب��د و به ترادفهای معنایی 
می رس��د كه در ن��گاه روزمره نه تنه��ا دور از انتظار، كه 

تكان دهنده است.
تولس��توی در مطالع��هؤ گ��روه اول از اف��راد قاب��ل ترحم، 
یعن��ی آنان كه موقعیت مناس��بی داش��ته و اكنون به تیره 
روزی افتاده اند، مش��تركات مهمی میان آنان با اش��راف 
و متموالن مس��كو یافته اس��ت. فقیرانی از این دس��ت كه 
وی در خانه رژانف25 با آنان آش��نا شده، در معنای فقر، 
خوش��بختی و معانی دیگر دریافتی همس��ان داش��ته اند. 
یكی از ویژگیهای مشترک بین این دو گروه كه تولستوی 
بر آن تأكید كرده، آن اس��ت كه هر دو برگذش��ته تأسف 
خورده، گذش��ته را بر ح��ال و آینده 

ترجیح می داده اند )همان، فصل 7(.
در موضع��ی دیگ���ر، تولس��توی به 
مطالع����هؤ ش����خص�یت س��ریوژا26، 

24. Ляпинский дом/ Lyapinski dom
25. Ржановский дом/ Rzhanovski dom

26. Серёжа/ Serёzha
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نظامه��ای متن��وع معن��اداری ی��ا به 
تعبیر دیگ��ر، دس��تگاههای متفاوت 
ارزشیابی معنا از دیگر موضوعاتی 
واس��ازی  مطالع��هؤ  در  ك��ه  اس��ت 
تولس��توی باید م��ورد توج��ه قرار 
گی��رد. برخ��ی از آث��ار تولس��توی 
اساس��اً توجه به نس��بی بودن معن��اداری و تنوع معنا در 
اثر تفاوت میان نظامهای معناداری اس��ت كه از آن جمله 
باید به رس��اله هایی مانند: حق با كیست؟ )1901م(  و در 
دنیا هیچ كس مقصر نیست)1909م( اشاره كرد. همچون 
احترامی كه تولس��توی به عنوان یک مسیحی معتقد برای 
ادی��ان دیگر چون اس��الم و آیین بودا و تائو قائل اس��ت، 
باور او به تنوع نظامهای معناداری نه نوعی پوچگرایی27 
و نس��بی گرایی افراط��ی اس��ت و نه حت��ی كثرت گرایی28، 
بلكه تنها به رسمیت ش��ناختن نظامهای دیگر برای ایجاد 
هشیاری، درک معانی در نظامهای دیگر معناداری و پدید 
آوردن ام��كان درک متقاب��ل بین نظامهاس��ت. گونه های 
واس��ازی بر اس��اس انتقال میان نظامهای معناداری نزد 

تولستوی متنوع است كه مهم ترین آنها در پی می آید:
ال�ف. تراوای�ی نظامه�ای معن�اداری: دكابریس��تها ك��ه 
قی��ام نافرجام��ی را بر ض��د آنچه نظ��ام ظالمان��هؤ تزاری 
می خواندند س��امان دادن��د، خود همچون تولس��توی به 
طبقات اش��رافی جامعهؤ روسیه تعلق 
داش��تند و خیزش آن��ان، نمونه ای از 
جانفش��انی طبقهؤ مرفه برای كاس��تن 
درد و رن��ج طبق��ات فرودس��ت بود. 

كودكی فقیر و بی سرپرس��ت می پردازد كه در عین فقر، 
حاضر به كار كردن نیس��ت و همواره از قبِل كار دیگران 
ارتزاق می كند. تولس��توی مدتی ای��ن كودک را در خانهؤ 
خ��ود نگه��داری می كند، اما ك��ودک از محی��ط خانه وی 
و ك��ودكان او مكارم اخ��الق نمی آموزد، ب��ر رفتارهای 
ناشایس��ت خود اصرار می ورزد و سرانجام به سیركی 
می گری��زد. تولس��توی در مقایس��ه ای میان س��ریوژا و 
فرزن��دان اش��راف زادهؤ خود به این نكت��ه اعتراف می كند 
كه هر دوی آنان در ش��رایط تربیت��ی متفاوت، بیكارگی 
را آموخته ان��د. كار نك��ردن و ب��ار خ��ود را ب��ر دوش 
دیگ��ران افكندن امری اس��ت كه به باور تولس��توی باید 
خصوصیت زدایی ش��ود و در دو نظ��ام معنایی متفاوت 
س��ریوژا و فرزن��دان تولس��توی، دارای معنایی هم ارز 
تلقی گردد )همان، فصل 9(. اندیش��هؤ تولس��توی زمانی 
درباره گروه س��وم از افراد قابل ترح��م )كودكان(  فرو 

ریخت كه با این واسازی مواجه شد.
نمونه ه��ای دیگ��ر برای واس��ازی دریافته��ای خاص از 
امور و راهیابی به دریافتهای مشترک در آثار تولستوی 
مك��رر دی��ده می ش��ود. از آن جمله می توان به داس��تان 
كوتاِه منش��أ شّر چیست؟ اش��اره كرد كه در آن نخست 
دریافته��ای كالغ، كبوتر، مار و آهو از منش��أ ش��ّر بیان 
می گردد و س��پس متن در این راستا حركت می كند كه با 

گذار از خصوصیت این دریافتها، به 
دریافت عامی برس��د كه منشأ عامی 
ب��رای هم��هؤ آنهاس��ت )تولس��توی، 

منشأ شّر چیست، سراسر اثر(.

انتقال میان 
 نظامهای 
معناداری

27. nihilism
28. pluralism
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هم��ذات پنداری تولس��توی با دكابریس��تها و تحلیل اینكه 
این مرفّهان چه دریافتی از معنای درد و رنج فرودس��تان 
داش��ته اند، زمینهؤ تألیف جزء اول دكابریس��تها در1863، 
خاط��رات دكابریس��تها و دو ج��زء دیگر دكابریس��تها در 
1878 بوده اس��ت. اگر توجه ش��ود كه جن��گ و صلح در 
عمل توسعهؤ اندیش��ه های تولستوی در دكابریستهاست، 
عمق تأثیر این اش��راف زادگان ظلم س��تیز ب��ر نظام فكری 

وی بیشتر شناخته می شود. 
بخش مهمی از معنایابی نزد تولس��توی، مبتنی بر حركت 
از خالل روزنه هایی اس��ت كه از یک عالم معنایی به عالم 
دیگر گشوده می ش��ود؛ حركتی كه نخست انسان ناآشنا 
با عالم دیگر را با بحران معنایی مواجه می سازد و سپس 
او را به معنایی ژرف تر رهنمون می ش��ود. تعبیر دیگر از 

این رابطه، تراوایی نظامهای معناداری است.
ب��ی تردی��د راه یافت��ن از عال��م اش��راف ب��ه عال��م فق��را، 
)آن چی��زی كه ه��م نزد دكابریس��تها و ه��م در تجربیات 
شخصی خوِد تولستوی به طور گسترده ای یافت می شد( 
زمینه ه��ای یک بحران معنا را برای جامعهؤ روس��یه و نیز 
ش��خص تولس��توی فراهم می س��اخت. طیف وسیعی از 
امور نزد اش��راف معنایی متفاوت با همان امر نزد فقیران 
داشتند و همواره این سؤال در پیش روی تولستوی قرار 
داشت، آن فقیرانی كه اشراف برای دفاع از مظلومیتشان 
می جنگن��د، در نظ��ام معنای��ی اش��راف معنای��ی دارند كه 
ب��ا ارزیابی فقی��ران در خویش��تن در نظ��ام معنایی خوِد 
آنان بس��یار تف��اوت دارد. بازتاب این بح��ران معنایی را 
می توان در آثار مختلف تولس��توی، از جمله در مجموعهؤ 

دكابریس��تها و جنگ و صلح به گونه ای نهفته، و در كتاب 
چه باید كرد، به گونه ای برهنه بازیافت.

افزون بر آن، جامعهؤ روس��یه در دورهؤ پس از اصالحات 
غربگرایانه پتركبیر)1689-1725م(، درگیر رابطهؤ بین دو 
عالم دیگر یعنی روس��یه و غرب نیز بود. این امر دربارهؤ 
ش��خص تولس��توی نیز صادق ب��ود كه س��فری به غرب 
داشت، از مراكز مدنی غرب دیدن كرد و چندی را در لندن 
زیست، دوره ای كه تأثیری عمیق و هشیار كننده بر افكار 
او گذارد و بارها در نوشته هایش بدان اشاره می كرد. از 
جمله باید به مقایس��ه ای اشاره كرد كه تولستوی دربارهؤ 
ارزیابی فقیران شهرنشین مسكو و لندن انجام داده است 

)تولستوی، چه باید كرد، فصل 2 و3(.
روابط بینابینی میان جامعهؤ ش��هری و جامعهؤ روس��تایی 
كه تولستوی خود را بدان متعلق می دانسته و در چه باید 
كرد؟ به مقایس��هؤ برداش��تهای آنان از فقر و غنا پرداخته 
اس��ت )همان، سراس��ر اثر(، یا روابط جامع��هؤ نخبگان و 
جامعهؤ عوام ك��ه در مواضع مختلف، از جمله در رویكرد 
به »چیس��تی هنر« بدان توجه كرده است )تولستوی، هنر 
چیس��ت؟ سراس��ر اثر( از دیگر موارد درخ��ور توجه در 

مطالعهؤ تراوایی معنایی و واكاوی آن است. 
ب. وارونه س�ازی قطبه�ا: در نظامه��ای معن��اداری ی��ا 
دس��تگاههای ارزش��یابی معن��ا وجود الگوه��ای دوقطبی 
ك��ه در آن یك��ی از دو قط��ب دارای ب��ار مثب��ت و دیگری 
منفی باش��د، امری رایج اس��ت. همانند آنچه در واسازی 
پسامدرن هم دیده می ش��ود، یكی از شیوه های واسازی 
تولستوی، وارونه كردن قطبها، بازخوانی الگو بر اساس 
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غالب بودن قطب مغلوب و بازبینی ش��رایط معناداری بر 
اس��اس خوانش وارونه اس��ت. هرگز نباید فراموش كرد 
كه این وارونه س��ازی نزد تولس��توی اقدامی موقت برای 
افزودن هشیاری اس��ت و نباید به معنای تردید كردن در 
نظامهای ارزش��ی تلقی گردد، تردیدی كه ممكن است نزد 

برخی از اندیشمندان پسامدرن وجود داشته باشد.
یكی از نمونه های ش��اخص برای این وارونه س��ازی, ارج 
نه��ادن به دیوان��ه و مغلوب ك��ردن خردمند اس��ت. نقش 
خردورزان��هؤ دیوانه، اف��زون بر گوش��ه هایی از آثار مهم 
تولس��توی، زمینهؤ اصلی برخی آثار او چون یادداشتهای 
یک دیوانه)1884م( و دربارهؤ دیوانگی)1910م( را تشكیل 

داده است. 
او در نوش��ته های مختلف، از جمله در دختركان عاقل تر 
از پی��ران)1884( و مباحث��ه ب��ا اطف��ال درب��ارهؤ مس��ائل 
اخالق��ی)1907م( قط��ب ك��ودكان را به منظور واس��ازی 

برتری داده است.
تولس��توی خ��ود در خاتمهؤ جنگ و صلح، اش��اره می كند 
به چگونگی اس��تفاده اش ك��ودكان و دیوان��گان به عنوان 
ش��اخصی برای آزمون هشیاری اش��اره می كند. وی در 
موضع��ی ب��ه این امر اش��اره دارد كه س��خن وی درباره 
تأثی��ر گس��تردهؤ بایس��ته ها بر اعم��ال انس��انها و محدود 
ب��ودن دای��رهؤ آزادی عم��ل آنهاس��ت. او ب��رای تأیید این 

دربند بودگی آورده است: »حتی اگر 
آن انس��انی كه اعمال او را بررس��ی 
می كنی��م، در مراتب پایینی از رش��د 
عق��ل ق��رار داش��ته باش��د، مانند یک 

ك��ودک، یک دیوانه یا س��فیه و ... ما س��هم بزرگی برای 
امور اجتناب ناپذیر و سهم كوچكی برای آزادی در اعمال 
او می یابیم«. )تولستوی، جنگ و صلح، خاتمه، بخش 2، 

فصل 9(.
در همی��ن زمین��ه می ت��وان دریافت كه چگونه تولس��توی 
در خولس��تومر، قطب حیوان را به انس��ان برتری داده و 
به اس��ب اجازه داده اس��ت تا به نقد انس��ان بپردازد و در 
نهای��ت، حی��وان را در درجه ای برتر از انس��ان قرار دهد 

.)Shklovsky, 1917 / 6 تولستوی، خولستومر، فصل(
جابه جای��ی قطبها گاه ظریف تر از این اس��ت. تولس��توی 
در موضعی از چه باید ك��رد، از بی اعتنایی فقرا در محلهؤ 
خود خیتَرف29 نس��بت به اشراف و مرفهان سخن آورده 
كه عمالً ناشی از خوانش نظام طبقاتی به صورتی خالف 
خوانش روزمره نزد تولستوی است؛ خوانشی كه در آن 

جای قطبهای مثبت و منفی تغییر كرده است )فصل 2(.
نمون��ه ای دیگر از این وارونگ��ی، در موضعی از چه باید 
كرد؟ ظاهر می ش��ود كه تولس��توی در بازدید از خانه ای 
كه در آن فاحش��ه ای می زیس��ت، به او پیش��نهاد كرد كه 
وی را به كار آش��پزی بگمارد و او را از زندگی نكبت بار 
نجات دهد؛ اما پیش��نهاد تولس��توی نه تنه��ا برای آن زن 
جال��ب نبود، بلكه حتی توهین آمیز بود. وی فاحش��گی را 
روش��ی طبیعی برای زندگ��ی خود می دی��د. در حالی كه 
خدمت ك��ردن ب��ه دیگری ب��ه عنوان 
یک آش��پز زحمتكش به دید او شغلی 
پس��ت بود، درس��ت عك��س آنچه در 
باور تولستوی بود )همان،فصل 8(. 

29. Хитров/Khitrov
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او به زودی دریافت كه این طرز نگرش و ارزشگذاری به 
آن زن اختصاص نداش��ت و رویارویی با همین وارونگی 
و واسازی اندیشهؤ تولس��توی دربارهؤ گروه دوم از افراد 

قابل ترحم)فواحش( را فرو ریخت.
در وارونه س��ازی قطبها، نقد برتری كلمه نسبت به رفتار 
و مطرح ساختن برتری رفتار از جمله ویژگیهای مشترک 
تولستوی و دریداس��ت؛ موضوعی كه پیش تر در مبحث 

.)Derrida, 1967( كلمه محوری بدان پرداخته شد
ج. اثرگ�ذاری و اثرپذی�ری نظامهای معن�اداری: یكی از 
جنبه ها ك��ه در ارتباط با نظامهای معناداری و واس��ازی 
آنها در آثار تولس��توی به تكرار دیده می ش��ود، بررسی 
گونه ه��ای اثرگذاری و اثرپذی��ری در نظامهای معناداری 
اس��ت. این اثرپذی��ری گاه حاصل تعرضی یک س��ویه از 
سوی نظامی اقتدارگرا بر نظامی دیگر است و گاه تعاملی 

دوسویه میان دو نظام معناداری است. 
آث��ار گوناگون تولس��توی از جنگ و صل��ح گرفته تا آثار 
كوچ��ک، دربردارن��دهؤ نمونه ه��ای بس��یاری از تع��رض 
نظامه��ای معن��اداری ب��ه نظامه��ای مغلوب ان��د. یك��ی از 
ش��اخص ترین نمونه ها بحثی است كه تولستوی در نامهؤ 
خود به گاندی گش��وده اس��ت. او در این نامه به دو نظام 
معناداری اش��اره می كند ك��ه خود آن را قانون عش��ق و 
قانون زور خوانده اس��ت. او معتقد اس��ت كه مدتها پیش 

از حضرت مسیح )ع( قانون زور نزد 
ملل مختلف جهان غالب آمده بود، اما 
مسیح پیام آور عشق بود و كوشش 
داش��ت تا قان��ون زور را پ��س زند و 

قانون عش��ق را غالب س��ازد. تا اینجا چنی��ن می نماید كه 
این دو نظام رقیب، با تضادی بنیادین كه میان آنهاس��ت، 
زمینه ای برای س��ازگاری ندارند. تولس��توی س��پس در 
واسازی پیش می رود و بر این نكته پای می فشارد كه نزد 
ملل مس��یحی در طول قرون متمادی عمالً عناصر قانون 
زور به قانون عش��ق یا مس��یحیت نفوذ كرد و گونه ای از 
مس��یحیت را پدید آورد كه در آن زور با اش��كال مختلف 
آن چون حكوم��ت، دادگاهها و س��پاهیگری مجال ظهور 
یافته اس��ت. تولس��توی تبصره های وارد ش��ده در اصل 
ممنوعیت قتل نزد كلیس��ا و مجاز شمردن كشتن انسانها 
در جنگ را حاصل همین تعرض به مسیحیت ناب دانسته 

است )تولستوی، نامه به گاندی، سراسر نامه(.
در س��خن از تعام��ل دوس��ویه، بای��د گف��ت ك��ه همزمان 
ویژگیه��ای همس��ازی و ناهمس��ازی دیده می ش��ود و از 
این نظ��ر با الگوی یین- یانگ چینی قابل مقایس��ه اس��ت. 
در اینجا یک نظام ارزش��یابی معنایی به صورت نهفته به 
نظام دیگر راه می یابد، از سویی استقالل و تمامیت آن را 
تهدید می كند و از دیگر س��و به تعدیل آن می پردازد و در 

جانب دیگر نیز همین تهدید و تعدیل وجود دارد.
بهتری��ن نمون��ه از تعامل در اثری از تولس��توی با عنوان 
آلب��رت دیده می ش��ود. تمام داس��تان بر محور دوس��تی 
نوازنده ای فقیر به نام آلبرت و اشراف زاده ای هنردوست 
به ن��ام دلس��وف30 دور می زند. آنان 
در یک مهمانی با هم آشنا می شوند. 
آن�چ���ه آلب���رت در ط�بق��هؤ اش���راف 
می جوی��د و او را به رغم تحقیرش��ان 

30. Делесов/ Delesov
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به مهمانیهای آنان می كش��اند، ارزش��های اشرافِی نهفته 
در درون اوس��ت كه تولس��توی به كاوش آنها می پردازد 
و آنچ��ه دلس��وف را ب��ه آلب��رت پیون��د می زن��د و او را 
وام��ی دارد تا به رغم ناهنجاریهای آلب��رت او را در خانه 
خ��ود جای دهد و عزیز ب��دارد، ارزش��های مرموز نهفتهؤ 
درون دلس��وف اس��ت كه ب��رای خود او نی��ز گیج كننده و 
در نظام معنایی اش��رافیت تعریف ناپذیر است. تولستوی 
كه بیشتر به كاوش ش��خصیت آلبرت پرداخته، با برخی 
اشارات چون داشتن معشوقه ای از طبقهؤ اشراف و تسلط 
بر زب��ان آلمانی ك��ه زبان مورد عالقهؤ اش��راف روس��یه 
ب��ود، ب��ه كاوش آن ارزش��های نهفت��ه در وی پرداخت��ه 
اس��ت. ب��رای اش��راف و نماین��دهؤ آنان دلس��وف، آلبرت 
عامل��ی برای نجات از بی معنایی اس��ت. ب��ا وجود فراز و 
فرودهای داس��تان، اوج این نجات بخش��ی در همان آغاز 
داس��تان دیده می ش��ود كه آلبرت مجلس سرد و بی روح 
 اش��راف را ب��ا نوازندگ��ی روح بخ��ش خود معن��ادار كرد 

)تولستوی، آلبرت، فصل 1(. 
در ی��ک برداش��ت تقلیل یافته از داس��تان، آلبرت در نظام 
معناداری خود برای اش��رافیت ارزش��ی قائل نیست، اما 
رگه هایی از نظام معناداری اشرافیت در او نهفته است. از 
سوی دیگر، دلس��وف در طول ارتباطش با آلبرت، هرگز 
نمی كوش��د برخی از رسوم اش��رافی خود را ترک كرده، 
خ��ود را به نظام معنای��ی آلبرت نزدیک تر س��ازد، اما در 
اعماق وجودش برای نظام معنایی او ارزش قائل اس��ت. 
همین ویژگی موجب می ش��ود تا این دو، در طول داستان 
در جریان یک رابطهؤ سراس��ر قبض و بس��ط پیوس��ته به 

سوی هم كشیده شوند و پیوسته از هم فاصله گیرند.
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این مقاله كه از كتاب اصطالحات ادبی: امر واال1 كه از صاحب 
كانت  واالی  امر  به  دریدا  نگرش  به  شده،  اخذ  قلم  همین 
با نگاهی خاص و دقیق به بحث دریدا  این مقاله  می پردازد. 
در كتاب حقیقت نقاشی دربارهؤ تمایز اثر و قاب، بر آن است 
تا نشان دهد كه چگونه امر واالی كانت همچون پیامدی ساختاری در بدنهؤ اصلی نقد قوهؤ 
حكم شكل می یابد. در پایان به ادعای فرانسیس فرگوسن2 می پردازد و ادعا می كند كه 
واسازی همان اشتباهات روش تجربی را تكرار می كند تا جایی كه ضرورت نظری وجود 

چیزهای غیر محسوس را منكر می شود. 
مقاله بر خالف فرگوسن ادعا دارد كه خوانش دریدا از امر واال كامالً با بحث خود كانت 
همداستان و موافق است كه می گوید امر واال اصالتاً نه كامالً مادی است و نه كامالً ایده آلی، 
بلكه امر واال در چارچوب متن كانت به عنوان ضرورت ساختاری ایجاد می شود. مكملی 
كه نه كامالً به حوزهؤ خرد ناب متعلق است نه خرد عملگرا، اما باید برای این دو لحاظ شود 

تا پیوستگی )یكسانی( حاصل آید.

واژگان كلیدی:
امر واال، آرایهؤ تزئینی، اثر، خرد، كانت، دریدا.

I. The Critical Idiom: The Sublime, London, Routledge, 2006
II. Frances Ferguson
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مفهوم امر واال1 كه ایمانوئل كانت هم در نقد قوهؤ حكم2 به 
تش��ریح آن پرداخته، كانون محكم ترین تحلیل ژاك دریدا 
دربارهؤ رابطهؤ فلسفه و زیبایی شناسی را شكل می دهد كه 
در كتاب او حقیقِت نقاش��ی3 )1987؛1978( آمده اس��ت.  
در ای��ن مقاله ابتدا به اختصار دیدگاه كانت در مورد »امر 
واال« بیان خواهد شد و سپس به ارزیابی پاسخ ژاك دریدا 
به این بحث می پردازیم. بدین منظور، به نحوهؤ اس��تفادهؤ 
دری��دا از ارجاع مختصر اما بس��یار مه��م كانت به مفهوم 

آرای��ه4 یا قاب توج��ه ویژه 
خواهم داشت.

ش��روع  كان��ت  از  ابت��دا 
می كنی��م: »در تحلی��ل ام��ر 
واال« كان��ت بح��ث  خ��ود را 

ب��ا تفكیك ام��ر واال از زیبایی آغاز می كن��د. فرق اول: در 
حالی كه زیبایی با »ش��كل ابژه« مرتبط اس��ت و این شكل 
دارای ح��د و حدود اس��ت و می ت��وان آن را به وضوح و 
روش��نی تش��خیص داد، امرواال را می توان »در ابژه های 
بدون شكل و فرم یافت. این در حالی است كه ما همچنان 
 ب��رای ای��ن بی حد و ح��دودی كلیت��ی را ف��رض می كنیم« 
)Kant, 1987, p. 98(. به عبارت دیگر، امر واال به چیزهایی 
ارجاع داده می شود كه یا مثل توفان دریا و رشته كوههایی 
پهناور، بدون شكل اند یا اینكه دارای شكل اند، اما به دلیل 
اندازهؤ آنها، درك ش��كل شان فرای توانایی ماست. به هر 
ح��ال، چنین ابژه ای را بدون ش��كل می دانی��م و این از آن 
روس��ت كه »نمی توانیم اجزای آن را با درك حسی اتحاد 
بخش��یم« )Crawford, 1974, p. 99(. امر واال توان ما را 
در درك حد و مرزهای مكانی و زمانی زیر سؤال می برد. 
ب��رای كانت دومین و مهم تری��ن وجه تمایز این دو مفهوم 
این گونه اس��ت كه »در حالی كه زیبایی طبیعی« سنجش را 
به همراه می آورد كه خود نشانی از مستقل بودن زیبایی 
طبیعی است، طوری كه به نظر می رسد كه طبیعت خودش 
را ب��ا قوهؤ س��نجش از »پیش هماهن��گ« و »هدفمند« كرده 
اس��ت. امر واال قضاوت و سنجش را س��ترون می گذارد 
تا جایی كه حتی اس��تقالل خود را هم زیر س��ؤال می برد. 
خالص��ه اینك��ه ام��ر واال در 
اینج��ا همچون هت��ك حرمت 
و »اهانت« ب��ه قدرت درك ما 

مطرح می شود.
اگر تمام قضیه این باش��د كه 
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2. Critique of Judgment

3. Truth in Painting
4. Parergon
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هر چند قدرتی كه اصول پیشاتجربی این لذت را به دست 
می دهد، هنوز ناش��ناخته مانده اس��ت. بنابراین، ما باید 
ب��ه اول بح��ث »تحلیل امر واال« ی كان��ت بازگردیم. كانت 
در اینج��ا می افزاید: معنی »بی حد و حدود« بودن در امر 
 واال ب��ه هر ح��ال با »ف��رض كلیت« برای آن همراه اس��ت 
)Kant, 1987, p. 98(. ب��ه عب��ارت دیگ��ر، اگر نخس��تین 
مرحل��هؤ ام��ر واال، توانایی تحلیل را در تجس��م یك ابژه و 
همچنی��ن توانایی ادراك را در دریافت مفهوم می س��نجد؛ 
دومین مرحله حركتی جبرانی است، حركتی كه استیالی 
ذه��ن بر طبیع��ت و اس��تقاللش را از آن تثبیت می كند. اما 
ادامهؤ نقل قولی كه لحظاتی پیش رها كردیم: بنابراین »امر 
واال در هیچ فرم مناسبی نمی گنجد« و این از آن روست كه 
»امر واال فقط افكار استداللی را در بر می گیرد كه هر چند 
نمی توان آنها را به طرز مناس��بی نش��ان داد؛ به  واسطهؤ 
همی��ن نقصان ایجاد ش��ده و به ذهن خط��ور می كند و با 

.)Kant, 1987, p. 99( ».معقولیت به نمایش در می آید
كانت به طور خالصه می گوید: 

»... احساس امرواال احساس ناخوشایندی است كه به واسطهؤ 
نقصان تخیل در تخمین زیبایی شناختی ابعاد به جای تخمینی 
از روی استدالل رخ می دهد، اما در همان حال لذتی است كه 
از این حقیقت بر می خیزد كه این س��نجش نقصان )به عبارت 
دیگر، حتی بزرگ ترین قدرت 
معقولی��ت ه��م ناقص اس��ت( 
خ��ود ب��ا اف��كار عقان��ی در 
هماهنگی اس��ت ت��ا جایی كه 
تاش برای نیل به آنها برای ما 

سنجش سلیقه و ذوق برای آن است كه نشان دهد چگونه 
طبیع��ت و ادراك م��ا ممكن اس��ت ب��ه نقطه ای مش��خص 
برس��ند، یا به عبارت دیگر نشان دهد چگونه طبیعت خود 
را با ش��رایط پیش��ا تجربی5 س��وبژكتیویته6 تطبیق داده، 
آن گاه تأكی��د كانت بر قدرت امر واال در »اهانت« به قدرت 
درك ما )كه به عبارت بهتر آن را قوهؤ  درك حسی یا تخیل 
می دانند( و همچنین در »نفی« س��نجش، یك بار دیگر نفی 
كننده تالقی طبیعت و ادراك ماس��ت. در شرح »لذت« امر 
واال سرنخی برای حل این مشكل ارائه شده است. چگونه 
اس��ت كه بش��ر خردمند از تجارب دردناك و مرگبار لذت 
م��ی ب��رد؟ در حالی كه روانشناس��ی، به واس��طهؤ برك7 به 
سوی پاسخ به این سؤال پیش می رود؛ شاید دانستن این 
موضوع جذاب تر باشد كه در مورد امر واال حس لذت با 
چنین تجاربی مرتبط نیس��ت. ابژه امرواال ممكن است كه 
وحش��ت آور باشد، اما این كه من حس لذت را از تأمل در 
ای��ن ابژه دریافت می كنم و نه از درد، حاكی از این اس��ت 
كه احساس من اساساً س��وبژكتیو8 است. ابژه مانند قبل 
هی��چ تأثیری بر قضاوت من ندارد، همان گونه كه تأثیری 
در تأمل بر زیبایی ندارد. بنابراین، امر واال بیش��تر طرف 
ذه��ن9 را می گی��رد تا زیبای��ی را. به گفته كان��ت »امر واال 
 ب��ه معنی درس��ت كلمه در هی��چ فرم مناس��بی نمی گنجد« 

.)Kant, 1987, p. 99(
بحث��ی كه بر اس��اس رابطهؤ 
لذت و درد ش��كل می گیرد، 
واال  ام��ر  ب��ا  مواجه��ه  در 
اولویت را به ذهن می بخشد. 
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. )Kant, 1987, pp. 114-15( ».همچنان یك قانون است
بنابرای��ن، تجربهؤ ام��ر واال با احس��اس درد و رنج همراه 
ایج��اد  تخی��ل  ناتوان��ی  از  ك��ه  دردی  احس��اس  اس��ت، 
می ش��ود كه » اگر بش��ود كمیت پدیده ای بی ش��كل و فرم 
را ب��ه ش��كل ای��ده ای عقالنی درك كرد، احس��اس ش��دید 
 آرام��ش )حتی وجد و ش��ادی( را در پی خواهد داش��ت.« 
)Crowther, 1989, p. 81(. ناكام��ی »بزرگ تری��ن ق��وهؤ 
حس��ی« به نمایش��ی »منف��ی« از »ق��وه برتر« عق��ل منجر 
می گردد. به عبارت دیگر، به دلیل وجود قابلیتی در ذهن  
ما كه »اساساً فرای )یا به عبارتی آزاد از( تمام امور جبری 
 طبیعی درونی و بیرونی است، احساسی دریافت می كنیم« 
)Burnham, 2000, p. 99(. واژهؤ ك�لی�����دی در ای�ن�ج���ا 
»احس��اس« اس��ت، زیرا اگر قوهؤ عق��ل در معرض تجربه 
ب��ود، كارك��رد خ��ود را در نق��ش زمینه ای پیش��اتجربی 
ب��رای درك كلی��ت طبیع��ت از دس��ت م��ی داد و آن ط��ور 
 ك��ه كان��ت می گوی��د، دیگ��ر »ن��اب و مس��تقل« نم��ی بود 
)Kant, 1987, p. 116(. این حقیقت كه ما قادریم بی نهایت 
را در نمایی كلی درك كنیم و اینكه، به عبارت دیگر، قادریم 
ایده هایی را دریابیم كه در معرض تجربهؤ مستقیم نیستند، 
حاكی از آن اس��ت كه »ما موجوداتی هستیم با قابلیتهایی 
كه از مرزهای وجود متناهی محسوسمان فراتر می رود« 

 .)Crowther, 1989, pp. 99-100(

بنابرای��ن، وج��ود ام��ر واال 
از قابلی��ت انس��ان در تفكر 
فرای مرزهای معین نشأت 

می گیرد.

اث��ر ژاك دری��دا درب��ارهؤ مفهوم ام��ر واال مس��لماً وامدار 
كانت اس��ت. دری��دا در حقیق��ت نقاش��ی  )1987؛1978( 
مانن��د لیوتار ما را تش��ویق می كند تا كان��ت را بازخوانی 
كنی��م. البت��ه ن��ه كانت متفك��ر پی��ش از رمانتی��ك را، بلكه 
كانت ب��ه مثابهؤ متفكری معاصر، و نظریه پردازی پس��ت 
رمانتیك كه برای او حركت به س��مت اس��تعال10 به واسطهؤ 
محدودیت های »نظام« ادراكی مش��روط و تس��هیل ش��ده 
و هم در این نظام اس��ت كه این حرك��ت نمود می یابد. به 
عب��ارت دیگر، هیچ امر واالیی وج��ود ندارد كه ضرورت 
وج��ود »حدود ادراكی« را تصدی��ق نكند وهیچ حركتی به 
س��مت امور وصف ناپذیر وجود ن��دارد كه نقش خالقیت 
را در خود نداش��ته باشد. در اینجا به طور خالصه روش 
واس��از11 دری��دا را مالحظ��ه می كنیم كه ادع��ای متن در 
تمل��ك حقیقت را به نقطه ای كه اساس��اً متناقض نماس��ت، 
می رس��اند. ب��رای مث��ال دری��دا در خوانش كانت نش��ان 
می دهد كه »چگونه امور تجربی و مافوق طبیعی مستلزم  
یكدیگرن��د12: ب��رای مثال: ام��ور واال هرگز قادر نیس��تند 
خ��ود را از وجود ام��ور تجربی پاك كنن��د و امور تجربی 
 هم هرگز از نش��انه ه��ای حضور امر واال آزاد نیس��تند« 
)Maclachlan, 2004, pp .1-2(. رویك��رد لیوت��ار به امر 
واالی پس��ت مدرن بس��یار وام��دار این رویكرد واس��از 
اس��ت. بنابراین بیایید اكنون 
نگاه دقیق تری داشته باشیم 
ب��ه اینك��ه دری��دا چگونه در 
حقیقت نقاش��ی از پ��ی كانت 

می رود.
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11. deconstructive
12. coimplication

پژوهشنامه فرهنگستان هنر  ♦  شماره 5  ♦  مهر و آبان 86



می گیرن��د. پس آرایه چه قاب باش��د چ��ه پارچهؤ تزئینی ، 
س��تون، اسم یا نهاد فقط چیزی حاشیه ای نیست، بلكه به 

طور مستقیم با فقدانی در بطن اثر در ارتباط است. 
كانت در »تحلیل امر واال« زیبایی را با حد و حدود ارتباط 
می دهد، همان طور كه دیدیم، یك ابژهؤ زیبا خطوط بیرونی 
مشخص و واضح دارد. حال آنكه امر واال بی شكل است. 
بر همین اس��اس، دریدا این طور نتیجه می گیرد: »به نظر 
 .)Ibid, p. 127( »می رس��د كه امر واال دارای آرایه نیست
اما همان طور كه منتقد مارك چیتام16 ذكر می كند، این »به 
نظر رسیدن« گفتن های دریدا این احتمال را ایجاد می كند 
ك��ه امر واال هم حد و ح��دود دارد، به طوری كه تصورات 
رمانتی��ك امر واال به عنوان چی��زی كالً دیگرگونه یا فرای 
 .)Cheetham, 2001, p. 97( امور عادی درهم می ری��زد
برای فهم بهتر این ایده، بهتر است بحثهای كانت در مورد 
تفوق عقل بر تخیل را یادآور شویم. كانت در مورد اهرام 
این گونه بحث می كند كه امر واال فقط زمانی به دید می آید 
كه از یك نقطهؤ مش��خص به اهرام نگاه كنیم. اگر خیلی از 
آن دور ش��ویم، »قس��متهای قابل درك فقط به شكل محو 
ب��ه دید می آیند و اگر خیلی به آن نزدیك ش��ویم، آن وقت 
چش��م نی��از به زمان دارد ت��ا درك و دریافت��ش را از پایه 
تا ن��وك كامل كن��د« )Ibid, p. 108(. بنابراین، امر واال بر  
اثِر نظم بخش��ی دقیق ایجاد 
می ش��ود. ب��رای اینك��ه امر 
واال در ذهن ما ایجاد ش��ود، 
باید در ابتدا یك چارچوب یا 
به  آرایهؤ مفهومی بس��ازیم. 

تحلیلی كه دریدا از امر واالی كانت ارائه می دهد، مربوط 
به اش��اره ای گذرا در »سنجش«13سوم به مفهوم »آرایه« 
است. آرایه چندین معنی دارد كه »قاب«، »اضافه« و »باقی 
مانده« از آن جمله اس��ت . دریدا ابتدا به بیان چندین مثال 
از خ��ود كانت می پ��ردازد. مثالً »قاب عك��س، پارچه های 
تزئینی مجس��مه ها یا  ردیف ستونهای دور ساختمانهای 
مجل��ل« )Kant, 1987, p. 72(. در هیچ ك��دام آرایه اصالً 
عملكرد واقعی خود را نشان نمی دهد، بلكه تنها موقعیتی 
تزئین��ی دارد. ب��ا این حال دری��دا به نتیجه گیری بس��یار 
ریشه ای تر از این می رسد. او استدالل می كند كه »آنچه 
این مثالها را به آرایه تبدیل می كند مطلقاً اضافی بودن آنها 
بر نما نیس��ت، بلكه این ارتباط درون ساختاری است كه 
آرایه ها را به فقدان درونی اثر14 متصل می كند. بدون این 
فقدان، اثر نیازمند آرایه نیس��ت، ]اما[ فقدان در اثر فقدان 
وجود آرای��ه اس��ت« )Ibid, pp. 59-60(. چرا آثار هنری 
ب��ه قاب نی��از دارند؟ مث��الً می توانیم یك نقاش��ی را بدون 
قاب ه��م در نظر بگیریم؛ حتی لبهؤ ب��وم خود یك محدوده 
را مش��خص می كند و نیاز نیست كه حتماً یك قاب واقعی 
داش��ته باش��یم. هنر را بافت نهادی��ن آن تعیین و تعریف 
می كند. مثالً جای بطری ها وقتی در فروشگاه است، فقط 
كارك��رد جای بط��ری را دارد، اما اگر هم��ان جای بطری 

را هنرمن��دی، مثل مارس��ل 
دوش��ان15 از آنجا بردارد و 
آن را به گالری هنری برده، 
نامی ه��م ب��رای آن انتخاب 
كند؛ آن را اثر هنری در نظر 
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13. منظور مقاله »سنجش قوه حكم« است.
14. evgon

15 . Marcel Duchamp
16. Mark Cheetham
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عب��ارت دیگر، عقل هم باید به معركه بیاید تا تعدیل كنندهؤ 
افراط گری »طبیعت خام« باش��د. این ادعا تا وادی ایده ها 
هم راه می یابد. تخیل به تنهایی قادر نیست كه مفهوم بی 
نهایت را درك كند. به هر حال همین ناتوانی در به تصور 

كشیدن بی نهایت، خود به تصویر درآمده است. 
سؤال این است كه چگونه دریدا به اختصار پاسخ می دهد 
ك��ه از آنجا ك��ه »امر واال در یك اب��ژهؤ مصنوعی یا طبیعی 
گنجانده نش��ده«، پس باید در آن چیزی جستجو شود كه 
ح��د و حدودی ن��دارد. بنابراین، ناتوان��ی تخیل در یافتن 
ظرف��ی برای ارائ��ه مفهوم بی نهایت، را به واس��طهؤ قدرت 
»بدون حد و حدود« عقل ارائه و محدود می شود. پس آن 
»قدرت��ی كه ناتوانی درك ما را نش��ان می دهد« امر واالی 
راس��تین را می س��ازد. چیت��ام این گونه نتیج��ه  می گیرد: 
»آنچ��ه ما ظاهراً ق��درت بی حد و حص��ر تخیل و كاركرد 
مح��دود عق��ل، می نامیم ، نقش و قدرت نسبی ش��ان را با 
هم ع��وض می كنند. اثر می تواند آرایه ش��ود و بالعكس« 
)Cheetham, 2001, p. 106(. بنابرای��ن، لذت��ی كه از امر 
واال حاصل می شود، به وجود حد و حدود بستگی دارد، 
ن��ه در فرا رفتن از حد و حدوده��ا، چرا كه عقل بر خالف 
تخیل،»می توان��د حد و مرزی را ب��ه وجود آورد و از این 
 دس��تاورد لذت كس��ب كند. برای كانت و دری��دا این لذت 

� ن��ه آگاهی ان��دك از چیزی 
كه به وجه قی��اس ناپذیری 
ام��ر   � اس��ت  »دیگ��ری«17 
ل��ذت  و  تجرب��ه  واالس��ت. 
از  واال  ام��ر  از  برخاس��ته 

وع��ده چی��زی غیر محس��وس18 نیس��ت كه بی��رون قابی 
معی��ن ق��رار دارد، بلك��ه از عملكرد همیش��گی و با وجود 
 این همیش��ه موقت قاب بندی خود اس��ت، از آرایه است« 

.)Cheetham, 2001, p. 107(
ب��رای درك بهتر بیایی��د نگاهی به ریش��ه های التین واژهؤ 
 )limen( به معنی»به س��وی باال« و )sub( :امر واال بیندازیم
به معنی »نعل درگاه«، یا قس��مت باالیی در اس��ت. ریشه 
شناسی خود این گونه بیان می دارد كه هیچ احساس »بی 
ح��د و ح��دودی« وجود ندارد كه ارجاع��ی به تصور »حد 
و ح��دود« یا آس��تانه19 نباش��د . با وجود ای��ن و بر همین 
اس��اس، »حد و حدودی« نیس��ت كه وجود ب��ی مرزی را 
قائل نباش��د. همان طور كه كانت در فلس��فهؤ خویش بحث 
می كن��د، حوزهؤ عقل كاربردی،  كه ش��امل ق��درت و توان 
م��ا در فكر ك��ردن و آزادانه عمل كردن اس��ت، نمی تواند 
عملكردی داشته باش��د، مگر اینكه ما وجود عقل نظری20 
را پی��ش فرض قرار دهیم. عقل نظ��ری حوزه ای از دانش 

است كه پیشاتجربی و فرا عقالنی است. 
بنابرای��ن، احس��اس م��ا به امر واال دو س��ویه اس��ت ، از 
س��ویی با به نمایش گذاشتن نقصان تخیل، محدودیتی را 
ایجاد می كند و از سوی دیگر نشان می دهد كه چگونه این 
محدودیت ه��م به نوبهؤ خود با ق��درت نامحدود عقل قاب 
بندی و محدود می ش��ود. به 
كالم كانت، مفید است كه امر 
واال را همچ��ون دری تصور 
كنی��م ك��ه عال��م ناهمگ��ون، 
ام��ا در عی��ن ح��ال مرتبط با 
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17. other 
18. noumenal
19. threshold

20. theoretical reason
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عق��ل و خرد ن��اب و كارك��ردی را به هم متص��ل می كند. 
از هر س��و كه بنگریم ، فراس��وی عقل هم الجرم در قاب 
قرار می گیرد. تص��ور نامحدود، ب��دون تصور محدود، 
ناممك��ن اس��ت و ب��ر عك��س. بنابرای��ن، برای فیلس��وف 
رادولف گاش��ه21 امر واال به مثابهؤ »س��نتزكمینه ای اس��ت 
 ب��رای اینكه رابطی باش��د بی��ن مفاهیم طبیع��ت و آزادی« 

 .)Gasché, 1990, pp. 112-113(
ای��ن تأكی��د ب��ر اس��تفاده از ام��ر واال در گفتم��ان تئوریك 
نش��انه، اجتن��اب از تأكی��د رمانتیك اس��ت بر ام��ر واال به 
عنوان »دیگری« مذهبی یا غیر محسوس اندیشهؤ انسانی. 
ب��رای دریدا مثل كانت، لذت حاصل از امر واال مربوط به 
كش��ف و ش��هود خودآگاه بعضی از ف��را واقعیات مطلق 
نیس��ت، بلكه در درك این موضوع اس��ت كه احساس فرا 
واقعیات نهایتاً برخاس��ته از »خودآگاهی« است. هر چند 
دریدا آنجایی فرات��ر از كانت می رود كه می گوید: آگاهی 
ممكن اس��ت به  ه��ر حال چی��زی بی��ش از تأثی��ر گفتمان 
ام��رواال نباش��د. او ب��ا مطالعهؤ كانت به طریقی مش��خص 
تأكید می كند كه تفوق یافتن عقل و متعاقباً بت س��اختن از 
ذهن، آگاهی یا سوبژكتیویته در تفكرش شكلی از نوسان 
س��اختاری اس��ت . اتفاقی خوش یمن است كه از عملكرد 
صرف یك »نظام« فلس��فی حاصل ش��ده است. پس دریدا 

نتیجه می گیرد ك��ه امر واال 
دارد،  دوگان��ه  كارك��ردی 
»هم مح��دود زی��را آنچه به 
نمایش در می آی��د، بیش از 
ح��د ب��زرگ اس��ت ... و هم  

نامحدود به واس��طهؤ آن چیزی كه ب��ه نمایش می گذارد.« 
از  آنج��ا كه این عملك��رد دوگانه فقط با خودش مقایس��ه 
می شود، به عبارتی هیچ منشأ فرا عقالنی یا فراگفتمانی22  
 ن��دارد، پس چنی��ن محدودیتی ه��م اصالً »وج��ود ندارد« 

 .)Derrida, 1987, pp. 144-5(
چگون��ه باید به ای��ن نتیجه گیری پاس��خ داد؟ فرانس��یس 
فرگوس��ن، منتق��د ادبی، در كتاب خود ان��زوا و امر واال23 
از دری��دا ب��ه دلیل اینكه زب��ان را یك »چی��ز« می داند و نه 
ی��ك وس��یلهؤ ارتباطی، حس��ابی انتقاد می كن��د. از نظر او 
»واس��ازی« هم��ان اش��تباهات »روش تجرب��ی« را تكرار 
می كنن��د، تا جای��ی كه ضرورت تئوری��ك وجود چیزهای 
غی��ر محس��وس را منكر می ش��ود. ب��ه نظر م��ن هر چند 
خواست فرگوسن برای اینكه بر لبهؤ ایدئالیست آثار كانت 
باق��ی بماند، درس��ت می نماید؛ ش��اید او در ان��كار عقیده 
دریدا زیادی تند می رود، زیرا دریدا هم ، مثل فرگوسن با 
تأكید كانت بر امر واال به عنوان چیزی كه كاركردی تماماً 
مادی دارد نه تماماً  ایدئالیستی ، همسویی دارد. البته امر 
واال در مت��ون كانت به عنوان ضرورتی س��اختاری خلق 
می ش��ود؛ یك مكمل كه نه به قلمرو عقل و خرد ناب تعلق 
دارد و ن��ه عق��ل كارب��ردی، اما بای��د برای ای��ن دو لحاظ 
ش��ود تا پیوس��تگی )یكس��انی( حاصل آید. اینكه امر واال 
نباید ناب و كاربردی باشد، 
ص��وری یا م��ادی باش��د و 
بیرون��ی ی��ا درون��ی، حاكی 
از این اس��ت كه ام��ر واال از 
قاب بندی حاصل می آید، از 

21. Rudolphe Gasché
22. extra–discursive

23. Solitude and Sublime
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فق��دان بر می خیزد و با فق��دان رابطه نزدیكی دارد؛ همان 
فقدانی كه مركز تحقیقات كانتی است.

به طور خالصه، دریدا نشان می دهد كه گفتمان مختصر 
كان��ت دربارهؤ آرایه ك��ه خود همچون آرای��ه یا مكملی بر 
مركز بحث او اس��ت، در ش��كل دادن و از ش��كل انداختن 
ام��ر واال نقش��ی مح��وری دارد. ب��ه عبارت دیگ��ر، آرایه 
آن چی��زی اس��ت كه نمی ت��وان آن را در چارچ��وب نظام 
بررس��ی ك��رد؛ زی��را خ��ود محل اصل��ی تناقض��ی را كه 
سیس��تم ب��ر اس��اس آن نباش��د ، برم��ال می كن��د. زی��را 
عاملی اس��ت تا امر واال هم محتمل باش��د و هم نامحتمل. 
نتیج��ه اینك��ه )و این خ��ود نتیجه گیری من هم اس��ت( كه 
ب��رای مثال وجوه ش��به اس��تعالیی ام��ر واال و به نمایش 
گذاش��تن امور فراعقالنی توس��ط امر واال هیچ گاه چیزی 
 بی��ش از وجوه��ی ب��ه ظاهر ش��به اس��تعالیی24 نیس��تند 

.)Bennington, 1993, pp. 267-84(

توضیحات )نقل قولها(:
•  زیبایی در طبیعت با ش��كل ابژه در ارتباط است. به این 
معنی كه ]ابژه[ حد و حدود دارد، اما امر واال در ابژه های 
ب��دون ش��كل هم یافت می ش��ود تا جایی كه م��ا »بی حد و 
ح��دودی« را نمایش می دهیم چه در خود ابژه یا به خاطر 
اینك��ه ابژه باعث می ش��ود ما آن را نمای��ش دهیم. این در 
حالی اس��ت كه ما همچنان برای ای��ن »بی حد و حدودی« 
كلیتی را فرض می  كنیم. پس به نظر می رسد كه ما زیبایی 
را ب��ه مثابهؤ بروز و نمایش مفهومی نامش��خص از ادراك 
در نظ��ر می گیری��م و امر واال را به مثاب��هؤ بروز و نمایش 

مفهومی نامشخص از عقل. 
•  از این موضوع در می یابیم كه ما خود را تماماً اش��تباه 
اب��راز می كنی��م. م��ا ای��ن و آن را ابژهؤ ام��ر واالی طبیعت 
می خوانی��م. حتی ما ممكن اس��ت كامالً به ج��ا، ابژه های 
طبیع��ی بی ش��ماری را زیب��ا بنامیم. آنچه م��ا حق داریم 
بگویی��م، این اس��ت ك��ه ابژه ب��رای نمایش »ام��ر واال«یی 
ك��ه بتوان در ذهن یافت، مناس��ب اس��ت، زی��را آنچه امر 
واالس��ت ، به معنای درس��ت كلمه، در هیچ فرم مناس��بی 
نمی گنجد، بلكه فقط افكار استداللی را در بر می گیرد. هر 
چند نمی توان آنها را به طرز مناسبی نشان داد به واسطهؤ 
همی��ن نقصان ایجاد ش��ده، ب��ه ذهن خط��ور می كند و با 
 معقولیت به نمایش در می آید.

)Kant, 1987, pp. 98-99(
• اح�ساس امر واال احساس 
ب��ه  ناخش��نودی اس��ت ك��ه 
واس��طهؤ نقص��ان تخی��ل در 
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24. qnasi – transcendental
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تخمی��ن زیبایی ش��ناختی ابع��اد به جای تخمی��ن از روی 
اس��تدالل روی می دهد، اما در همان حال لذتی اس��ت كه 
از ای��ن حقیق��ت بر می خیزد ك��ه این س��نجش نقصان )به 
عب��ارت دیگر، حتی بزرگ ترین قدرت معقولیت هم ناقص 
است ]خود[ با افكار عقالنی در هماهنگی است تا جایی كه 
ت��الش به منظور نی��ل به آنها برای م��ا همچنان یك قانون 

)Kant, 1987, pp. 114-15(.است
•  آنچه آنها ]پارچهؤ تزئینی، قاب، ستون و ...[ را به آرایه 
تبدی��ل می كن��د، مطلقاً اضافی ب��ودن آنها بر نما نیس��ت، 
بلكه این ارتباط درون س��اختاری اس��ت كه آرایه ها را به 
فق��دان درون��ی اثر متص��ل می كند. بدون ای��ن فقدان، اثر 
 نیازمند آرایه نیس��ت، ]اما[ فقدان اثر، فقدان آرایه اس��ت.

)Derrida, 1978, pp. 59-60(
• به س��ختی می توان از تقابل زیبایی و امر واال حرف زد. 
تقابل فقط بین دو ابژهؤ نامشخص ایجاد می شود كه طرح، 
لب��ه و مح��دوده دارند، اما اگ��ر تفاوت بی��ن زیبایی و امر 
واال به مرحلهؤ تقابل نمی رس��د، دقیقاً به این علت است كه 
وجود حد و حدود اس��ت كه به زیبایی فرم می بخشد. امر 
واال را، ب��ه خاطر افزایش، باید در ابژه ای بدون فرم یافت 
و همچنین آنچه »بدون حد و حدود« است، در امر واال به 
نمایش در می آید و در همان حال كلیتی را به آنچه »بدون 
حد وحدود« اس��ت، می بخش��د. اگر هنر به واس��طهؤ حد و 
حدود بخش��یدن ایجاد ف��رم می كند یا با ق��اب بندی، پس 
قابی برای زیبایی خواهیم داشت، اما به نظر نمی رسد كه 

بتوان برای امر واال قابی را تصور كرد.
• تجربه و لذت برخاس��ته از ام��ر واال از وعدهؤ چیزی غیر 

محس��وس نیست كه بیرون قابی معین قرار دارد، بلكه از 
عملكرد همیش��گی و با وجود این همیشه موقت قاب بندی 
.)Cheetham, 2001, p. 107(.خود است، از آرایه است

• ]دریدا نتیجه می گیرد كه امر واال كاركردی دوگانه دارد[ 
ه��م محدود زی��را آنچه به نمای��ش در می آید، بیش از حد 
بزرگ اس��ت ... ه��م نامحدود و به واس��طه آن چیزی كه 
به نمای��ش می گذارد، »از آنجایی كه ای��ن عملكرد دوگانه 
فقط باخودش مقایسه می شود، به عبارتی هیچ منشأ فرا 
عقالن��ی یا ف��را گفتمانی ندارد. پس چنی��ن محدودیتی هم 

.)Derrida, 1987, pp. 144-5( »اصالً وجود ندارد
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… Without this lack, the ergon would have no need of a parergon. [But] the ergon’s lack is the lack of a 
parergon.

Jacques Derrida, The Truth in Painting (1978), trans. Geoffrey Bennington and Ian McLeod (Chicago: 
Chicago University Press, 1987), 59-60.

5. One can hardly speak of an opposition between the beautiful and the sublime. An opposition could only 
arise between two determinate objects, having their contours, their edges, their finitude. But if the difference 
between the beautiful and the sublime does not amount to an opposition, it is precisely because the presence 
of a limit is what gives form to the beautiful. The sublime is to be found, for its part, in an ‘object without 
form’ and the ‘without-limit’ is ‘represented’ in it or on the occasion of it, and yet gives the totality of the 
without-limit to be thought … If art gives form by limiting, or even by framing, there can be a parergon of 
the beautiful … But there cannot, it seems, be a parergon for the sublime.

6. The experience and pleasure of the sublime do not stem from the promise of something noumenal, 
outside a given frame but rather from the perpetual, yet always provisional, activity of framing itself, from 
the parergon. 

Mark Cheetham, Kant, Art, and Art History: Moments of Discipline (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001), 107.

7. [Derrida concludes that the sublime has a ‘double’ operation] both limited since what is presented remains 
too large … and unlimited by the very thing it presents or which presents itself in it’. Since this double 
operation ‘is compared only with itself’, i.e. it has no supersensible or extra-discursive origin, the limit as 
such ‘does not exist’ (Derrida 1987: 144-5).
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Derrida and the Sublime

1. The beautiful in nature concerns the form of the object, which consists in [the object’s] being bounded. 
But the sublime can also be found in a formless object, insofar as we present unboundedness, either [as] in 
the object or because the object prompts us to present it, while yet we add to this unboundedness the thought 
of its totality. So it seems that we regard the beautiful as the exhibition of an indeterminate concept of the 
understanding, and the sublime as the exhibition of an indeterminate concept of reason.

2. We see from this at once that we express ourselves entirely incorrectly when we call this or that object 
of nature sublime, even though we may quite correctly call a great many natural objects beautiful … all we 
are entitled to say is that the object is suitable for exhibiting a sublimity that can be found in the mind. For 
what is sublime, in the proper meaning of the term, cannot be contained in any sensible form but concerns 
only ideas of reason, which, though they cannot be exhibited adequately, are aroused and called to mind by 
this very inadequacy, which can be exhibited in sensibility.

Immanuel Kant, Critique of Judgement, trans. Werner S. Pluhar (Indianapolis/Cambridge: Hackett 
Publishing Company, 1987), 98-99.

3. … the feeling of the sublime is a feeling of displeasure that arises from the imagination’s inadequacy, in 
an aesthetic estimation of magnitude, for an estimation by reason, but it is at the same time also a pleasure, 
aroused by the fact that this very judgement of the inadequacy, namely, that even the greatest power of 
sensibility is inadequate, is [itself] in harmony with rational ideas, insofar as striving toward them is still a 
law for us.  (Kant 1987: 114-15)

4. What constitutes them [columns, frames, draperies etc] as parerga is not simply their exteriority as 
surplus, it is the internal structural link which rivets them to the lack in the interior of the ergon [or work] 
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Where Derrida goes beyond Kant, however, is in suggesting that consciousness in turn may be nothing more 
than an effect of sublime discourse. By reading Kant in a certain way, Derrida insists that reason’s rise to 
supremacy, and the subsequent deification of mind, consciousness, or subjectivity in his thought, is a form 
of structural blip, a happy accident brought about through the mere workings of a philosophical ‘system’. 
Thus Derrida concludes that the sublime is a double operation, ‘both limited since what is presented remains 
too large … and unlimited by the very thing it presents or which presents itself in it’. Since this double 
operation ‘is compared only with itself’, i.e. it has no supersensible or extra-discursive origin, the limit as 
such ‘does not exist’ (1987: 144-5).

How should we respond to this conclusion? The literary critic Frances Ferguson, in her book Solitude and 
the Sublime, takes Derrida to task for regarding language as a thing rather than as a medium. In her view, 
deconstruction repeats the errors of empiricism insofar as it denies the theoretical necessity of the noumena. 
Yet while Ferguson’s desire to retain the idealist edge of Kant’s work seems, to my mind, to be correct, she 
perhaps goes too far in her claims against Derrida. For Derrida, no less than Ferguson, is in tune with Kant’s 
own insistence on the sublime as neither wholly materialist nor wholly idealist in orientation. Rather, the 
sublime is produced within the Kantian text as a structural necessity, a supplement belonging neither to the 
realms of pure or practical reason, which yet must be assumed for either to cohere. That the sublime should 
not be pure or practical, formal or material, outside or inside, suggests again that the sublime is a framing 
effect, arising from and intimately linked with the lack that is at the heart of the Kantian project. 
To summarise, Kant’s brief discourse on the parergon, which itself functions as a parergon or supplement 
to the core of his argument, is shown by Derrida to be central to both the formation and the deformation of 
the sublime. The paragon, in other words, is that which cannot be thought within the terms of the system 
since it discloses the fundamental point of contradiction on which the system is founded; it renders the 
sublime both possible and impossible. It follows – and this is my conclusion -- that the transcendental 
dimensions of the sublime, its manifestation of the supersensible, for instance, are never more than ‘quasi-
transcendental’ (see Bennington 1991: 267-84). 
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can put such a border in place and take emotional pleasure from this accomplishment. 
That pleasure – not the glimmering awareness of something incommensurably ‘other’ – is 
the sublime for both Kant and Derrida. The experience and pleasure of the sublime do not 
stem from the promise of something noumenal, outside a given frame but rather from the 
perpetual, yet always provisional, activity of framing itself, from the parergon. (Cheetham 
2001: 107)

In view of this let us consider the Latin routes of the word sublime:  sub (up to) and limen (lintel, literally 
the top piece of a door). Etymology itself suggests that there is no sense of the unbounded that does not 
make reference to the placing of a limit or threshold. Yet, by the same token, there is no limit which does 
not assume the existence of the unlimited. As Kant argues throughout his philosophy, the field of practical 
reason, which consists in our ability to think and act freely, cannot function unless we presuppose the 
existence of pure or theoretical reason, a sphere of knowledge that is a priori or supersensible. 

Our feeling of the sublime, therefore, cuts both ways. On the one hand it sets a limit through its 
presentation of the failure of imagination, on the other it shows how this limit is in turn, framed or bounded, 
by the unlimited power of reason. In Kantian terms, it might be helpful to conceive of the sublime as a 
doorway linking the disparate yet interconnected realms of pure and practical reason. Seen from either 
side, the beyond of reason is thus necessarily ‘framed’. It would be impossible to conceive of the unlimited 
without the limited, and vice versa. For the philosopher Rudolphe Gasché, the sublime is thus ‘to be 
understood as the minimal synthesis in order for there to be a mediation between concepts of nature and 
concepts of freedom’ (1990: 112-3). 

This emphasis on the use of the sublime within theoretical discourse marks a turn away from the 
romantic emphasis on sublimity as the religious or noumenal ‘other’ of human conception. For Derrida, as 
for Kant, the pleasure of the sublime does not consist in the revelation to consciousness of some absolute 
beyond, but in the recognition that the sensation of the beyond is ultimately an effect of consciousness itself. 
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bar. If the bottle rack is removed by an artist such as Marcel Duchamp (1887-1968) and transferred to the 
setting of a gallery and then given a title, it is regarded as a work of art. The parergon, as frame, drapery, 
column, title, or institution, is not therefore simply peripheral; rather it is directly related to the lack in the 
interior of the ergon.

In the ‘Analytic of the Sublime’ Kant links the beautiful with the bounded. A beautiful object, as 
we have seen, has clear outlines and distinct form whereas the sublime is found in formlessness. Derrida 
concludes, on the basis of this, that ‘there cannot, it seems, be a parergon for the sublime’ (1987: 127). But 
as the critic Mark Cheetham notes, Derrida’s ‘seems’ offers the possibility that the sublime is bounded, and 
in ways that fundamentally unsettle romantic notions of the sublime as wholly other or beyond (2001: 97). 
To understand this idea it is helpful to recall Kant’s arguments for the priority of reason over imagination. 
In the case of the pyramids, Kant suggests that the sublime emerges only when viewed from a certain point: 
if too far away ‘then the apprehended parts … are presented only obscurely … and if one gets too close, 
then the eye needs some time to complete the apprehension from the base to the peak’ (1987: 108). The 
sublime therefore is an effect of a precise form of alignment; for the sublime to be produced in us we must 
first establish a conceptual frame or parergon. Reason must step in, in other words, to control the excesses 
of ‘raw nature’. The claim extends to the realm of ideas. Imagination, on its own, is unable to comprehend 
the concept of infinity. Yet this very failure to present the infinite is nevertheless presented. 

The question is how? The answer, as Derrida summarises, is that since the sublime ‘is not contained in a 
finite natural or artificial object’ it must be sought, rather, in that which has no boundary. The failure of the 
imagination to present a case for the concept of infinity is thus presented or ‘bounded’ by the ‘unbounded’ 
power of reason (131). It is ‘the ability thus to present our very inability to comprehend’ that constitutes the 
true sublime. As Cheetham concludes: ‘What would seem to be the limitless power of the imagination and 
the confined exercise of reason reverse their roles and relative strengths; ergon can become parergon and 
vice versa’ (2001: 106). The pleasure that arises from the sublime consists therefore precisely in the setting 
of, rather than the overcoming of limits. For reason, unlike imagination, 
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given.

Jacques Derrida’s work on the concept of the sublime is of course indebted to Kant. Like Lyotard, Derrida in 
The Truth in Painting (1978; 1987) encourages us to re-read Kant, not as a proto-romantic thinker but rather 
as our contemporary, as a post-romantic theorist for whom the drive towards transcendence is conditioned 
and facilitated by the limits of the conceptual ‘system’ in which it is expressed. There is no sublime, in other 
words, that does not confirm the necessity of conceptual boundaries, no impulse towards the ineffable that 
does not bear the imprint of contrivance. Here we see, in a nutshell, Derrida’s deconstructive methodology 
by which the truth claims of texts are traced back to a point of fundamental contradiction or paradox. In his 
reading of Kant, for example, Derrida demonstrates ‘the necessary co-implication of the empirical and the 
transcendental: the transcendental, for instance, never quite managing to pull itself clear of the empirical, and 
the empirical never quite free of traces of the transcendental’ (Maclachlan 2004: 1-2). Lyotard’s approach 
to the postmodern sublime owes much to this deconstructive approach; let us therefore look more closely 
at how Derrida pursues Kant in The Truth in Painting.

Derrida’s analysis of the Kantian sublime hinges on a fleeting reference in the third Critique to the concept 
of the parergon. Parergon has several meanings, including ‘frame’, ‘addition’ and ‘remainder’. Derrida 
begins by citing some of Kant’s own examples, such as ‘picture frames, or drapery on statues, or colonnades 
around magnificent buildings’ (Kant 1987: 72). In each case, the parergon appears to fulfil no intrinsic 
function; its status is merely decorative. Derrida, nevertheless, goes on to conclude something far more 
radical than this, arguing that ‘what constitutes them as parerga is not simply their exteriority as surplus, it 
is the internal structural link which rivets them to the lack in the interior of the ergon [or work] … Without 
this lack, the ergon would have no need of a parergon. [But] the ergon’s lack is the lack of a parergon’ 
(1987: 59-60). Why do art works require frames? It is impossible to imagine a painting, for example, 
without one; even the edge of the canvas marks a limit. And the frame does not have to be physical. Art 
is defined by its institutional context; a bottle rack, for instance, is just a bottle rack when it is located in a 
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represent an object and of the understanding to supply a concept, the second phase involves a compensatory 
movement, one that confirms the mind in its ascendancy over, and autonomy from, nature. Thus, to continue 
the quotation left suspended a few moments ago, ‘the sublime cannot be contained in any sensible form’ 
because it ‘only concerns ideas of reason, which, though they cannot be exhibited adequately, are aroused 
and called to mind by this very inadequacy, which can be exhibited in sensibility’ (99).

As Kant summarises 

… the feeling of the sublime is a feeling of displeasure that arises from the imagination’s 
inadequacy, in an aesthetic estimation of magnitude, for an estimation by reason, but it is at 
the same time also a pleasure, aroused by the fact that this very judgement of the inadequacy, 
namely, that even the greatest power of sensibility is inadequate, is [itself] in harmony with 
rational ideas, insofar as striving toward them is still a law for us.  (Kant 1987: 114-15)

The experience of the sublime thus involves a feeling of pain brought about by incapacity of imagination 
followed ‘by a powerful sense of relief (even elation) in so far as the formless phenomenon can be 
grasped as a totality in terms of a rational idea’ (Crowther 1989: 81). The failure of ‘the greatest 
faculty of sense’ thus serves to ‘negatively’ exhibit the ‘higher’ faculty of reason. We get a feeling, 
in other words, for a capacity within our minds that is ‘essentially transcendent to (that is, free from) 
all determinations of nature, inner and outer’ (Burnham 2000: 99). The key word here is ‘feeling’, for 
were the faculty of reason to be subject to direct empirical presentation it would cease to function as an 
a priori ground for the cognisance of nature in its totality; it would cease, in Kant’s words, to be ‘pure 
and independent’ (1987: 116). The very fact that we are able to conceive of infinity as a whole, that we 
able, in other words, to comprehend ideas which exceed direct empirical presentation shows that ‘we 
are beings with capacities that transcend the limitations of our finite phenomenal existence’ (Crowther 
1989: 99-100). Sublimity, therefore, resides in the human capacity to think beyond the bounds of the 
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1974: 99). Our ability to discern boundaries or spatial or temporal limitations is brought into question by 
the sublime. The second, and for Kant most important, distinction is that ‘whereas natural beauty’ provides 
judgement with an echo of its own capacity for self-determination, so that nature appears ‘preadapted’ or 
‘purposive’ to this faculty, the sublime by contrast appears to frustrate judgement, to the extent of calling 
its autonomy into question. The sublime, in short, is presented here as an affront or ‘outrage’ to our powers 
of comprehension.

If the whole point of a judgement of taste in to show how nature and understanding may be brought 
to a definite end; to show, in other words, how well adapted nature is to the a priori conditions of 
subjectivity, then the emphasis Kant places on the ability of the sublime to ‘outrage’ our powers 
of perception  (more properly identified as the faculty of sensible intuition or imagination) and to 
‘contravene’ judgement seems once again to undermine this point. A hint as to how this problem might 
be resolved is given in the account of sublime ‘delight’. How is it that rational human beings derive 
pleasure from a painful or life-threatening experience? Whilst psychology, via Burke, goes some way 
towards answering this question, it is perhaps more interesting to observe that in the case of the sublime 
the feeling of pleasure is unrelated to experience as such. A sublime object may be terrifying, but the 
fact that I derive pleasure in the contemplation of this object and not pain, suggests that my feeling is 
radically subjective. The object, as it were, no longer has any bearing on my judgement, as it would do 
in the contemplation of beauty. More so than beauty, the sublime is on the side of mind: ‘the sublime, 
in the proper meaning of the term’, writes Kant ‘cannot be contained in any sensible form’ (99).

The argument based on the relation of pleasure and pain goes some way towards highlighting the primacy 
of the mind in its dealings with the sublime. The faculty that provides the a priori principle of this delight 
has not yet been identified, however. We must therefore return to the beginning of the ‘Analytic’. Here Kant 
adds that the effect of ‘unboundedness’ in a sublime object is nevertheless accompanied by a ‘thought of 
its totality’ (98). In other words, if the initial phase of the sublime ‘checks’ the ability of the imagination to 
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The concept of the sublime, as formulated by Immanuel Kant in the Critique of Judgement (1790), forms the 
centrepiece of Jacques Derrida’s most sustained analysis of the relations between philosophy and aesthetics, 
his 1978 book The Truth in Painting. In this paper I will begin by briefly outlining Kant’s discussion of the 
sublime. I will then go on to assess Jacques Derrida’s response to this discussion, paying careful attention 
to his deployment of Kant’s brief but highly significant reference to the concept of the paragon or frame.

First Kant. In the Analytic of the Sublime, Kant begins by distinguishing the concept of the sublime from 
the concept of the beautiful. In the first case, where the beautiful is concerned with ‘the form of an object’, 
with that which is bounded and can thus be distinguished clearly and coherently, the sublime is ‘to be found 
in a formless object … while yet we add to this unboundedness the thought of its totality’ (1987: 98). The 
sublime, in other words, refers to things which appear either formless (a storm at sea; a vast mountain 
range) or which have form but, for reasons of size, exceed our ability perceive such form. In either case, 
the object is considered formless because ‘we cannot unify its elements … in sense intuition’ (Crawford 
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Derrida and the Sublime

Philip Shaw, Ph.D.

Leicester University, U.K

This article, which draws on my book-length study The Critical Idiom: The Sublime (London: Routledge, 
2006), focusses on Derrida’s treatment of the Kantian sublime. Looking specifically at Derrida’s discussion 
in The Truth in Painting of the distinction between ergon (work) and parergon (frame), the article endeavours 
to show how the Kantian sublime is produced as a structural effect within the main body of the Critique 
of Judgement. It concludes with a discussion of Frances Ferguson’s claim that deconstruction repeats the 
errors of empiricism insofar as it denies the theoretical necessity of the noumena. Against Ferguson, the 
article claims that Derrida’s reading of the sublime is in fact wholly in tune with Kant’s own insistence on 
the sublime as neither wholly materialist nor wholly idealist in orientation. Rather, the sublime is produced 
within the Kantian text as a structural necessity, a supplement belonging neither to the realms of pure or 
practical reason, which yet must be assumed for either to cohere.
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Epistemic merit of Deconstruction in Tolstoy’s Thought

Ahmad Pakatchi, Ph.D.

Academic Member of Imam Sadegh University

While J. Derrida in the course of his post-modern activity, had proposed the idea of deconstruction, he 
believed that deconstruction occurs automatically and can not be considered as a method offered by him. 
In this article, I am going to re-read and formulate the idea of deconstruction as reflected in the theoretical 
and literary works of Tolstoy, the Russian thinker of 19th century.
The rising-ground of deconstruction for Tolstoy is meaningfulness crisis which is evident in all his writings. 
Although this crisis had a social ground, it led him to pass through the surface meaning to a deep and wider 
moreover, system of meaningfulness. He was dealing with promotion of ideas such as unconcreteness of 
meaning, fluidity of meaning and critics of logocentrism. Meaningfulness crisis is followed in Tolstoy’s 
works by tracing of meaning and devices through which more understandable meaning could be provided. 
The most important device in this concern is Ostranenie or defamiliarization which is later formulated by 
Russian formalists. Analysis of the meaning and referring to the precedents, seeking differences between 
issues seemingly similar, seeking similarities between issues seemingly different are other devices used by 
Tolstoy.
The result of Tolstoy’s deconstructive approach is his attention to the variety of systems and the transmission 
from one system to another. Devices such as reversion of dominant- dominated poles, alteration in evaluation 
systems, critics of underestimations in evaluation, are very close to the recent ideas in deconstruction.

Keywords:
Meaningfulness, Deconstruction, Defamiliarization, Logocentrism, Russian Formalism, Tolstoy.
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From Semiotics to Deconstruction of Photography

Amir Ali Nojoumian, Ph.D.

Associate Professor of English Literature
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This paper consists of two parts. First, I will propose certain assumptions regarding semiotics in order to 
introduce it as a reading method within the structuralist approach. Then, after explaining two distinct types 
of photography and different “looks” in photography, the main reading strategies of semiotics such as 
paradigmatic/syntagmatic, binary opposition, narrative, movement, and denotation/connotation will be put 
forward. In the second part, with certain references to Roland Barthes’s theories, it will be explained how 
deconstructive reading has certain affinities with poststructuralist semiotics. Through readings of Barthes’s 
writings on photography, I will explain a shift from the structuralist approach to a deconstructive one in 
his very last work, Camera Lucida. In this part, the notions of absence, death, indeterminacy, parergon, 
intertextuality, counter-narrative, polysemy, and finally Barthes’s notions of studium and punctum will 
be explained. The pictures used for analysis are all taken by Iranian photographers who participated in a 
photography exhibition at Tehran Museum of Contemporary Arts in June 2006 entitled Silver Windows: 
Iranian Contemporary Photographers (A Selection of 17 Visions).

keywords:
Semiotics, Photography, Structuralism, Post structuralism, Deconstruction, R. Barthes, Camera Lucida.



Derrida’s Critical Approach to Art
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Considering and contemplating the concept of truth and its relation with art from Plato up to now, this 
article is to study Deridda’s approach to art and art criticism relying on the beliefs of the thinkers such 
as Kant, Heidegger, and Nietzsche. Surveying the correlations between the scope of art and extra-art, the 
article additionally clarifies Kant’s theory of paragon in the Critique of Judgment. Besides, the article 
analyzes some artistic works in order to prove Derrida’s deconstructive approach to art. 

Keywords:
Truth, Art, Judgment, Taste, Frame, Artistic work, Logo-centrism. 
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Hossein Ali Nowzari, Ph.D.
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This article studies and analyzes theoretically and conceptually two major paradigmatic movements in 
philosophy and social theory: deconstructionism and aesthetics. Both movements whether in origin or 
formation are rooted in philosophy; functionally and structurally both originate from social theory and 
social criticism, and particulary in the realm of art (from a practical point of view) survey and study 
practices of art and aesthetics.
The article firstly puts forward the discussion to introduce, elucidate and exemplify these two movements 
and then studies the application of deconstructionism to art and aesthetics. In order to introduce these two 
concepts or paradigmatic movements, the article first elucidates and illuminates them from an etymological 
and semantic point of view and then from a conceptual and epistemological view.

Keywords:
Aesthetics, Semantics, Deconstruction, Deconstructionist.
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Research of Arts

Observing the previous centuries’ books, even in brief, will demonstrate the importance and the position of 
comparative art studies for their authors. In order to know and to make known, to study and sometimes to 
judge, these authors carried out comparative studies on the works of the artists. In other words, comparative 
studies had been one of the most major approaches of Iranian traditional criticism. This approach is 
sometimes so highlighted and accentuated that is seemingly impossible to get to know the artist and the 
artistic works without it.

This article is to study the position and the importance of comparative studies in the body of the following 
research and to classify these comparisons. By this classification, the article tries to study the different kinds 
of comparisons such as comparatives, definite superlatives, and conditional superlatives and to answer the 
related raised questions such as: are these comparisons text based, author based or a combination of both?

Keywords:
Criticism, Comparison, Comparative, Author, Text.
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The Ancients’ Tradition in Criticism

Habib Derakhshani

Member of Art Criticism Research Group, Iranian Academy of Arts

This article aspires to survey the nature of art criticism in the ancients’ view, especially in the view of the 
tenth century’s authors. Since our ancestors treated criticism in two ways: directly (in the critical treaties) 
and indirectly (in the books of art history, biographies, introductions and in the specialized art books such 
as calligraphy and painting treaties) and created valuable works, I will try in this article to open a door to the 
ancients’ method of criticism and also to explain and analyze some sample works. To do so, I will survey 
works such as Golestan-e Honar, Shams o’ Din Mohammad Vasfi’s introduction, and Mir Seyed Ahmad’s 
introduction.

Keywords:
Local criticism, Method of criticism, Interpretation, Biography, Hermeneutic.
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Meaning of Criticism in the Ancients’Text (Islamic-Iranian)

Hasan Bolkhari, Ph.D.
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In the history of Islamic- Iranian culture there are some texts and treaties which bear the name of critique 
on; some of them are as follows:
Naghd o’ sher by Ibne Ghatibeh
Ayyar o’ Shoara by Ibne Taba Taba
Naghd o’ Sher by Abol Kharaj GHodameh Ibne Jafar
Naghd o’ Sher by Nashi
We can add to this list the sophisticated and artistic critique by Aboo Hayyan Tohidi in the works such 
as “Almata and Almavanese” and “Alhavamel and Alshamavel” and also the careful critique by Jahez 
on poetry and literature as a whole. Although these works are concerned with the criticism of poetry and 
literature of those eras, the researches done on them, the definitions, and approaches display the concept 
of criticism in the early years of Islamic Iranian culture. It is the strong and deep bond between poetry and 
music and the key position of music in philosophy that inevitably stretches the discussion into the area of 
art.
This article studies Ibn Ghatibeh’s, Ghodameh Ibne Jafar’s, Jahez’s, and Aboo Hayyan Tohidi’s ideas on 
the concept and meaning of criticism.

Keywords:
Critique, Literary criticism,  Ghodameh Ibne Jafar, Jahez, Aboo Hayyan Tohidi, Jorjani.



The ancient Iranian art histories have not been properly identified, studied, and scrutinized while some of  
these introductions, treaties, biographies, poetry collections, and so on contain valuable information about 
art criticism in Iran with a history of about several centuries. Besides, these texts provide us with a thorough 
analysis of the art position in each period, however these given critiques are obviously different from what 
today is regarded as critical discussions. What motivated us to collect such articles in the first section of 
this issue was the need to open the door to the perspective of the background of ancient Iranian art criticism 
and also to the mental structure of those figures who wrote art histories and interpreted the artistic works. 
The first three articles of this issue, therefore, try to trace back the Islamic- Iranian tradition of criticism, 
each from an especial point of view.

The articles presented in the second section, as in previous issues, introduce one of the current critical 
approaches of art in the contemporary world and the main figures of the given approach. In addition to 
the articles monographed by Iranian scholars this section presents an article by one of the professors of 
Leicester University of England which is hoped to be of great interest to the readers.  
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