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1. مقدمه و بیان مسأله
از خوانشی کانت سوم نقد به توجه با دریدا
زیباشناسیکانتارائهمیدهد.نقدسومکانتدرخصوص
فلسفةهنرمدرن،وچگونگیارزشگذاریاثرهنریویا
پایة بر کانت تحلیل میکند. بحث  هنری ارائةحكم
مانند دیگر تقابلهای و عقِلمحض/عقِلعملی تقابل
فهم/عقل،سوژه/ابژهوذهن/طبیعتودرون/بیرونو
ایندشواریساختن برایحل کانت است.تالش الخ
پلیبودکهمیتوانستاینتقابلهارابههمپیوندزده
یادرخودحلکند.اگرطرفدارانکانتمعتقدندکهنقد
قوةحكمازعهدةآنبرآمده،امادریداباراهبردواسازی
برای کانت زیباشناسی نشانمیدهدکهچگونهطرح
حلایندشواریناموفقبودهاست.اینجستاردرصدد
توضیحوتحلیلتناقضمطرحشدهدرزیباشناسیکانت

باتأکیدبرواکاویمفهومپاررگون1برآمدهاست.
میتوانگفتمهمترینتقابلیکهدریدادرفلسفه
کانتموردواسازیقرارمیدهد،مفاهیمدرونوبیرون
است.اینتمایزگذاریمیاندرونوبیروننیازدائمی
هنر خصوص در فلسفی گفتمانهای همه که است
معنایهنرومعناازافالطونتاهگل،هوسرلوهایدگر
یک ضروری پیشفرضهای این میشود. شامل را
گفتمانبرمحدودههایبیرونودرونشئهنریدارد
میشود. مطرح »قاب« دربارة گفتمان اینجا در که
بهعنوان»ضرورت بیرون و درون میان تمایز از دریدا
پایدار«برایعملكرِدکاریااثرهنریبحثمیکند.این
عملكردهمانچیزیاستکهمفهومقابنقشآنراایفا
میکند.باتوجهبهاینتعریفشایدبتوانگفت:»که
عملكردقابدرمواجههضروریازساختنتفاوتبین
درونوبیروناستعالیی،نهساختهشدهبلكهباماهیتی
ابژه/شئ طبیعیمواجهاست.« )Lucy, 2004:52-3(در
درونی معنای و ارزش باید زیبایی کانت، زیباشناسی
داشتهوازهرآنچهبیرونیاستمتمایزباشد.بهعقیده
به درونی موارد و هستند مشروط بیرونی امور کانت،
آنهاتعالیمیبخشند.کانتمعتقداستکهشئباید
مرزیداشتهتابهدقتاموردرونیوبیرونیراازهمجدا
بیرون« و »درون میان تقابل دریدا بهنظر اما کند.
ناهمسازوارههایمتناقضمیسازد؛مانندناپایدار/متعالی

یاپایدار/ناپایدارکهازنظردریداآپوریایامعضلمفهومی
)Ibid: 68(.محسوبمیشود

پاررگون مفهوم به توجه با تجسمی آثار شناخت
هدفاصلیاینپژوهشاست.وباتوجهبهتوضیحفوق
مقالةحاضرکوششیاستتاباروشکیفی/تحلیلمتن

وبارویكردواسازبهسؤالهایزیرراپاسخدهد:
1.پاررگونبهچهمعناست؟

2.دریداچگونهزیباشناسیکانتومفهومپاررگون
راواکاویمیکند؟

آثار پاررگونچگونهمیتوان بهمفهوم توجه با .3
موردیازعلیرضااسپهبد،اسماعیلشیشهگران،وبابک

گلكارراتحلیلکرد؟

2. پاررگون  
پاررگا2چنین قوةحكمدرخصوص نقد در کانت
توضیحمیدهد:»چیزیکهبهنحوذاتیبهتصورتامة
عینبهمثابهجزءمتشكلهآنتعلقنداشتهبلكهفقطبه
نحوبیرونیبهمثابهضمیمهایبرایآنمحسوبمیشود
وبررضایتذوقاضافهمیکند،اینکاررافقطبهکمک
یا نقاشی تابلوهای قاب نظیر میدهد، انجام صورتش
اگر اما مجلل. بناهای اطراف ستونهای یا تنپوشها
آرایهعبارتازصورتزیبانباشدواگرمانندقابیصرفاً
برایسفارشوتوصیهتابلوبهکمکجذابیتخودبهکار
روددراینصورتزیورنامیدهمیشودوبهاصلزیبایی
باتوجهبه لطمهمیزند.«)کانت،131-130:1377(
نظرکانتبایددانستپاررگونچهگسترةمفهومیرابا
خودحملمیکند؟ودرنهایتدریداباتأکیدبرکدام

بخشازاینمفهومآنراموردواکاویقرارمیدهد؟
ازنقطهنظرکانتاینواژهدرنقدسومبرایارجاع
بهچیزیکههمتزئینیاستوهمزیباییشكلواثررا
به نقاشی،3 حقیقت کتاب در دریدا میدهد. افزایش
تحلیلاینواژهمیپردازدومدعیاستکهاینواژهاز
پیشوندparبهمعنایاطرافوحاشیه،کناراثروپسوند
ergonبهمعنایبخشیازاثرتشكیلیافتهاست.)رویل،

)37:1388
کالینزومیبلیندرکتابدریداتوضیحمیدهندکه
ازنظرکانت،»پاررگا«تمامچیزهاییهستندکهبهکار
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درونی. معنای از بخشی نه اما میشوند الصاق هنری
مثالهایاوعبارتنداز:قابنقاشی،ستونهایمعماری،
تزئینات موارد این تمام پردههایرویمجسمهها،که
الحاقیمحسوبمیشوند.آنهامرزهایکارهستنداما
بخشیازآننیستند.آنهاشبیهکارهستندولیباآن
هویتنمییابند.آنهاهویتواقعیکارنیستند.آنهابه
کارتعلقدارندامافرعیهستند.پاررگونمیتواندبهطور
شفاهیقابیکتصویرباشد،یاسایرالحاقاتدیگری
کهبهکارپیوستهمیشود.بنابراینپاررگونکاررادربر
بیرون با همچنین و میکند محصور را آن میگیرد،
ارتباطپیدامیکند.پاررگونتوجهمخاطبرابهکاررا
است. غیرِقابلتصمیمگیری پاررگون میکند. جذب
به پاررگون آیا که است این در مفهوم این دشواری
بیرونآن به یا تعلقدارد ارزشهاِیدرونکارهنری
واقع یاهردو؟در و یاآن این دنیایمشروط؟ یعنی
برایقابویژگی بیرون حفظهردووضعیتدرونو
هم و سازنده هم همزمان بهطور که میکند فراهم

 )Collins and Mayblin, 1977:141-42(.مخرباست
دریدادرمقالةخودبهنام»پاررگون«توضیحاین
آنچه یونانیها که، میدهد گسترش چنین را مفهوم
بیرونازحوزةارگونیاکارباشدراپاررگونمینامند.
خارجی، جانبی، لوازم چون مواردی آن مترادف برای
مطرح را مازاد و باقیمانده جانشین مكمل، فرعی،
میکنند.تفكرسنتیمعتقداستکهآموزشوپرورش
یاتعاریفعلمینمیتوانندهمچونپاررگونعملکنند.
بر که ندارد اجازه پاررگا اصول، یا علل از تحقیق در
عبارتی به باشد. داشته اولویت ضروری مسائل
گفتمانهایفلسفیهمیشهبرعلیهپاررگونهستند.اما
دررویكردواسازاینتمامیتکارحاصلنمیشود،بلكه
ومشارکت اتصال اتفاقمیافتد آن آنچهدرخارج به
دارد.اگرپاررگونمانندجانشین،مكملویاپیشغذا4
عملمیکند،بایدگفتکهبهطورمداومبهحوزههای
دیگربهصورتاصالحشدهوتغییرشكلیافتهتسری

   )Derrida, 1979: 18(.پیدامیکند
پاررگون کلی بهطور که، میدهد توضیح دریدا
که بخشی هر است. کلی« »مشاهدة یک از مفهومی
پاررگون برای پاررگونی اینمشاهدةکلیاست شامل

است.اینمسئلهکهعقلمحضنمیتواندنیازاخالقی
خودرافراهمکردهوآنرابهحوزةایمانمیسپارد،در
فلسفةکانتخودپاررگونتلقیمیشود.پاررگونچیزی
اضافیوبیرونیرابهحوزةدرونالصاقمیکند.کانت
تا است بوده زیباشناسیخویشدرپیآن فلسفة در
مرزهایاینساحترامشخصنماید.هرچندپارارگ5
بهاثرهنریتعلقدارد،امانبایدآنرابااثریكیدانست.
بدینمعناکههویتوماهیتاثرازآنچهدربیرونآن

قرارداردمتفاوتاست.
دریداتالشداردتانشاندهدکههیچمحدودهیا
هنری اثر یا و هنر برای نمیتوان را مشخصی مرز
شناختودریداایننظرراباتكیهبرتناقضیکهکانت
و ویژگی در و واالیی زیباشناختی اقتدار درخصوص
منشبدونمرزیاناکرانمندآنمطرحمیکند.دریدادر
پیآناستتاثابتکنداثرهنریرانمیتوانبهطور

مشخصوقاطعتعیینکرد.

مفهوم  و  کانت  زیباشناسی  از  دریدا  واکاوی   .3
پاررگون 

دریدادرکتابحقیقتنقاشیکهدرسال1۹78
درپاریسچاپشدبهمسائلومشكالتیکهدرمفهوم
کتاب این در او کرد. توجه داشت وجود پاررگون
همچنینتوجهزیادیبهتمایزهایاساسیبیننسبتو
روابط»درونوبیرون«بهاثرهنرینشانداد.بهاین
معنیکهاگرشخصییکحكمکلیدربارةاثرهنری
صادرکندبایدقادرباشدکهمحدودیتهایاثرهنریو
آنچهراکهفراترازاینمحدودیتهاست،تعیینکند.
ممكن را تمایز گونه این کانت، برای پاررگون مفهوم
میساخت.امادشواریدریدابااینمفهوماینبودکه،
اثر به بیرون، یا درون )به کدامیک به پاررگون خود
کانت دارد. تعلق نیست( هنری اثر آنچه یا هنری
میگفتکهپاررگونبهاثرهنریوابستهنیست.درعین
حالنمیتوانگفتکهپاررگوننسبتبهاثرهنریبه
کلیبیگانهاست.دریدامیگفتآنچهبهمانندپاررگون
از عملمیکند،شاملهمهآنچیزهاییمیشودکه
زمینهومتنهنریجدابودهاست،مانند:یکمنظره،
یککلیسا،یکگالری،یکموزهوآثاردیگر.ایناشیاء
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ممكناستبهسادگیازآنچهماآنراخوداثرهنری
مینامیممشخصوممتازنباشد.ازنظردریداپاررگون
عناصریهستندکهبسیاردشواربتوانآنراازاثرهنری
جداکرد.زیرابوِدناثرنیازمندپاررگوناست.چنانکه
با اثرهنری است. راگمکرده بدونآنچیزی گویی
درونی آن به نسبت که تنها شكلهای و ساختارها
هستنددرمتنوبنیانخودنمیتواندمشخصباشد.
بنابرایناثربهتنهایینمیتواندخودرابهمنزلهامرکامل
باهمنگهدارد.پاررگونبهدلیلفقدانشدردروناثر
مشخصاست،امابااینوجودبهمانندچیزیکهنسبت
بهاثربیرونیاست،باقیمیماند.پاررگونچیزیاست
Ency-( کهازنظردریدانمیتواندمتعینوقطعیباشد.

)clopedia of Postmodern, 2001: 274

دریدادرکتابحقیقتنقاشیدربحثپاررگوندر
پژوهش ساحت چگونه دهد نشان که است این پی
زیباشناختیدرفلسفةکانتظاهرمیشود.یعنیچگونه
زیباییشناسیمیکوشدخودشراتعریفکند،مرزهای
خودشرامعینکردهوغایتهایمتمایزیرابهخود
نسبتدهد.همچنیندرمقالهایباعنوان»پاررگون«
درخصوصمثالهایکانتسؤالهاییرامطرحمیکند
در آیا مانند: دارد، اهمیت واسازی نظر نقطه از که
رامیتوانتشخیص بیرون و درون مرز اثر با مواجهه
از بیرون تندیس یک اطراف ستون و پرده آیا داد؟
مرزهایاثرمحسوبمیشوند؟بهطورکلیپاررگوناز
کجاآغازشدهودرکجابهپایانمیرسد؟آیاتمامپرده
چه به واقعاً پوشش این میشود؟ محسوب پاررگون
منظوریاستوچهکاریانجاممیدهد؟چگونهتبدیل
پاررگونی هر اگر میشود؟ نقاشی برای مولفهای به
اضافییاجانشیناست،آیاپردههمدراینجااضافی
است؟دریداطرحسؤالرادرخصوصمثالدیگرکانت
یعنیستونکاخهاادامهمیدهد:باکداممعیارنقادانه
ستونبرایکاخیکعضوخارجیمحسوبمیشود؟اگر
اثر ماهیت به را استکههیچچیز مفهومی پاررگون
اضافهنمیکندودرعینحالجزءبدنهاثراست،کانت
 Derrida,(چگونهمیتواندآنراازبدنهاشجداکند؟
توضیح دریدا  )Jacques & Owens, 1979: 22-23

یک دلیل به )ارگون( کار داخلی ساختار که میدهد

فقداننسبتبهپاررگونپیونددارند.بدوناینفقدانیا
با داشت. نخواهد پاررگون به نیازی ارگون کمبود
اینحالازنظرکانتپردهوستونعنصربیرونیهستند.
»قاب«ازمواردمهمدیگریاستکهکانتازآنبه
عنوانپاررگونمثالمیزند.فهممرزنهتنهادرمحدودة
داخلی،بلكهبینپاررگونونقاشی،بینپارچهوتندیس
مفهوم قاب میشود. فراهم کانت مثال مطابق انسانی
گستردهایاست،کهارگونراازپاررگونجدامیکند.
قاباثرنقاشیراازدیواریکهنقاشیرویآنآویخته
شده،ازفضاییکهمجسمهیاستونقرارگرفتهوحتی
ازکلتاریخوزمینههایسیاسیآنجدامیکند.این
نشانهشناسی، هرمنوتیک، سنت کل بهوسیلة قاب،
پدیدارشناسیوفرمالیستمحافظتمیشود.پاررگون
واقع در محیط، از هم و میشود جدا ارگون از هم
قرار زمینه مقابل در که است شخصیتی بهعنوان
 )Derrida, Jacques & Owens, 1979: 22-23(.میگیرد
قابدرارتباطباکاررویدیوارناپدیدمیشودوسپس
بادرجهاینسبتبهمتنکلیکار،یعنینسبتبهخود
اثرهمناپدیدمیشود.پاررگونهموارهمحومیشود،تا

بزرگترینانرژیراگستردهسازد.
درهرصورتقابمسئلهسازاست.دریدامیگوید:
»مننمیدانمکهچهچیزاساسیوچهچیزینسبتبه
کارفرعیمحسوبمیشود.مهمترازهمهنمیدانمکه
اینچیزاساسی،فرعی،مناسب،یانامناسباست.همان
عنوان به را قاب و مینامد پاررگون کانت که چیزی
در دریدا )Ibid: 26( میزند.« مثال آن از نمونهای
خصوصعقالنیتیکهبهوجود»چیزهادرذاتخود«
معتقداستمیگوید:»هرتجلیلیاززیباشناسیمستلزم
حكمازپیشتعیینشدهاستکهمامیتوانیمآنرا
میانبیرونودرونتمییزدهیم.حكمزیباشناسیباید
و بیرون در آنچه نه و گیرد نظر در را درونی زیبایی
پیشفرضهای دانستن بنابراین است. آن حواشی
بنیادیضروریاست.اینبنیاددرچگونگیدرون،قاب
راتعریفوفراترازقابراحذفمیکند.«)Ibid(ازنظر
کانتقابپاررگوناست.ترکیبیازبیرونودرونکه

مانندنوعیمخلوط۶تفكیکناپذیرمیشود.
اینگفتمانیدربابزیباییشناسیاستکهنهایتاً
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بهوسیلةعقلمحوری،بهکارگرفتهشدهاست.
مهمترازهمهاینکهکانتدربخشدربارةتقسیمات
هنرهایزیباسلسلهمراتبیازهنرهاراسامانمیدهدو
به توجه با را آنها زیباییشناختی، ارزش بر تكیه با
سازماندهیگویایبدنانسانتعریفمیکند.»ازنظر
دریداچرخةگفتارکهمتشكلازدهانوجریانیافتن
کلماتازطریقآنروزنهاست،یکمنطقپاررگونیاز
سوژهرادرکانتسازماندهیمیکند.درستمانندقاب
نقاشیکهازیکسوازدرونکاروهمازمحدودةذاتی
با ارتباط باب دیگر سوی از و میکند محافظت هنر

 )Derrida, 1981: 17(».بیرونرابازمیکند
یک بر حالیکه در پاررگون یک عنوان به قاب
یک میکند، محافظت آن از و یافته احاطه »درون«
»بیرون«راایجادکردهکهاثرمیبایستباآنارتباط
برقرارکند.اینبیرونبودگینیزباتوجهبهغایتشناسی
نقدسومبایدمحدودومقیدباشد.فرایندیکهبیرون
برای تازهای ضرورت یعنی میکند، خلق را جدیدی
انتها بدون روش همین و میکند ایجاد قابگرفتگی

  )Derrida & Owens, 1979: 39-40(.تكرارمیشود
نكتهمهمواسازیایناستکهچگونهفلسفهمسئلة
چنانكه کرده؛ مطرح را هنر تعریفکنندگی خود
خودمختاریهنرهایزیباومعانیزیباییشناختیرابه
یاتصمیمناپذیریهمة عنوانپاسخیبهعدمقطعیت
پرسشهایگذشتهایجادکردهاست.بنابرایندریدابا
مطرحکردنبحثپاررگونکوششداردتانشاندهد
به کانت سوم نقد در بیرون و درون مابین تقابل که
صورتمسئلهایحلنشدهباقیمیماند،وپاررگونیک
باردیگراستقاللوخودکفاییهنرراازسایرحوزهها
اخالق،دانشوتاریخراباچالشجدیروبرومیسازد.

4. خوانش واساز از چند اثر تجسمی با تأکید بر 
مفهوم پاررگون 

گفتهشدکهبحِثدریدابررویتمایزیکهکانت
بینواژةیونانیارگونوپاررگونقائلاست،تأکیددارد.
مكمل، غذا، پیش یک چون چیزی میتواند پاررگون
جانشین،وبهطورکلیهرآنچهدربیرونوحاشیهقرار
دارد،ترجمهشود.درواقعاینهمانچیزیاستکه

نبایدبهموضوعاصلیتبدیلشود.بااینحالبرایدریدا
پاررگون از را )درون( ارگون که است وضعیتی قاب
را ارگون محدودة قاب بنابراین میکند. جدا )بیرون(
معینکردهواینهمانچیزیاستکهویژگیپاررگون
راتعریفمیکند.اکنونبارویكردواسازیوتأکیدبر
مفهومپاررگون،وبحثتقابلدرونوبیرونبهبررسی
وخوانشازچنداثرمیپردازیم.اگرچهواسازیبهدنبال
قاعدهونظامروشمندبراینقدنیست،اماواسازیاتفاقی
استکهبهصورتخودبهخود،موجبشكلگرفتِن
روشمیشود.چنانكهدریدامعتقدبودکه»واسازییک

فعالیتخوانشیاست.«)نجومیان،1۹5:1378(
باعنوانهای اسپهبد ازعلیرضا اثر اینجاسه در
از پوستر یک و تاریک دریچة گمشده، مریم،
از اثر دو و سیاه جمعه عنوان با اسماعیلشیشهگران
باعنوانقاببررسیخواهدشد.هرچند بابکگلگار
تحلیلاینچنداثرانتخابیموردیاست،ولیواکاوی
مفهوم »بررسی یا و »پاررگون« چون مفاهیمی
تصمیمناپذیر...«7کهنگارندهدرمقالهیدیگریبرای
جامع صورت به تواند می کرده استفاده آثار تحلیل
حاصلازرویكردواسازبرایخوانشآثارتجسمیبكار

تصویر1.اثراسپهبد،علیرضا.باعنوانمریم80×،120سانتیمتر-
رنگروغنرویبوم،1372.)آغداشلو،مجابی،80:1377(
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گرفتهشود.
سؤالهایموردتأکیددرتفسیراینآثارازاینقرار
است:1.نقشپاررگوندراینآثارچیست؟2.مفهوم
تقابلیدرونوبیروندراینآثارازنقطهنظرواسازچه
جایگاهیمییابد؟دراینآثارمرزهایبیرونیازکجاآغاز
میشوند؟3.جایگاهتقابلیطرحورنگدراینآثاراز

نقطهنظرواسازکداماست؟
درنقاشیباعنوانمریم،باعناصریتصویریمواجه
هستیمکهشامل؛یکپیكرهزن)همانمریم(،سگیا
به و گشوده را دهانش زن پیكره مقابل در که گرگ
هیأتزوزهکشیدندرآمدهاست.شانهوگردنزنبه
هیأتپرندهایسفیددرآمدهوازاومحافظتمیکند.در
ایناثرمیزاناستفادهازدورنگسفیدوخاکستریتیره
نسبتبهسایررنگهابرتریدارد.رنگسفیدکهرنِگ
غالباثراستورنگتیرهدرتضادباآنقسمتباالی
کادِرتصویررابهچندبخشتقسیممیکند.بهلحاظ
محتویفضاینقاشیاسپهبدبهشكلنوعیآگاهیاز
دردورنجانسانمعاصرخبرمیدهد.مفهومانسانو
اصلی محور اکسپرسیو بیانی با او تراژیک سرنوشت
کارهایاواست.مفهومگراییوطرحمسایلانسانی،امر
مشترکفرهنگیدرنقاشیمعاصرایراناست،درعین
»به دارد: ویژه توجه هم فرم نقش بر اسپهبد حال
ابداعی کمپوزسیونهای یافتن دنبال به او تعبیری

است.«)مجابی،21:1377(
صورتبخشِیتصویربهمددضربههایآزادقلممو
انجامشدهکهامتزاجیازرنگتیرهوروشناست.نكتة
که است اثر پیرامون قاِب تصویر این در تأکید مورد
بیشتربهرنِگقهوهایمتعارفیاهمانتمایزیکهقاب
باآنشناختهشدهدارد.دردوقسمت،نقاشقابرابا
رنگسفیدپوشاندهودرواقعبهاینوسیلهرنِگدرون
کاررابهبیروِنکارهدایتکردهاست.پسدرمواجهه
باچنیناثریمابامفهومقابکهحدفاصلارگونو

پاررگونبودهتأکیدداریم.
گفتهشدکهپاررگامانندقاببراینقاشییاچیزی
اضافهبراصلاثرشناختهمیشدهاست.امادرعینحال
براینمایشواضحومؤثرتراثر،حضوراینقابیاحاشیه
از پاررگون بنابراینطرحموضوع است. اضافهضروری

طرفکانتاینمفهومراپیچیدهترمیکند.باتوجهبه
دارد، زیباشناسی از بیرون پاررگونحكمی کانت نظر
چراکهابژةمناسببرایارائةحكممناسبهمیشهباید
اصطالحات فرهنگ در لوسی باشد. خودش درون در
دریدامیگوید:»قابدرمحدودهیامرزهایجداکنندة
ذات8ازغیرذات۹قراردارد.درواقعارگوندقیقاًهمان
چیزیاستکهقابشدهاست.آنحوزهجاییرامیان
زیباشناسی و کانت برای میگشاید. بیرون و درون
در بیرون  از را درونی بدنة همیشه پاررگون عمومی

)Lucy, 2004: 54( ».وسیعترینمفهومآنجدامیکند
سؤال این »مریم«، عنوان با نقاشی با مواجهه در
پیشمیآیدکهآیاامتدادبالپرندهبهبیرونازتصویر،
بهبخشدرونیکارتعلقداردویابهبخشبیرونی؟آیا
درایناثرتعریفقابمطابقپیشفرضهایآنتعین
ذاتیداشتهاست؟پوششرنگسفیددرپهلویسمت
لحاظ به کادر، باالی قسمت همچنین و کادر راست
مفهومیودرنگاهاولنشانمیدهدکهیكیازبالهای
پرندهباسینهودستپیكره)مریم(استحالهیافتهوبا
شكستنقابازکادربیرونمیرود.اینشكستنتیرگی
وبیرونزدگیازکادرمیتواندمفهومرهاییرابیانکند.
از نوعیگریز شكستن این واساز، نظر نقطه از اما
که است محدودهای آن یا و اثر خودبسندگیدرون
عنوان به قاب اینجا در میسازد. مشخص را ارگون
عمل اثر پیشفرضهای کنندة محصور یا و محافظ
»بازی« برای ابزاری به تبدیل خود بلكه نمیکند.
در اثر بیرون و درون مرزهای که جایی در میشود،

نوساناست.
نشانه صورت به متن عناصر از یک هر اینجا در
داللتیچندگانهپیدامیکند.برایمثالگرگبهعنوان
شخصیتیشریروارعابگردرونکارمحصورمیشودو
برخالفآنشخصیتبیدفاعزن،دراستحالهایازبال
واساز خوانش در بنابراین میگریزد. بیرون به پرنده
اولویتهایمفاهیمتقابلیچونتیرگیوروشنی،خیرو
این به میگیرند. قرار نوسان در ضعیف و قوی شر،
از یک هر برای سنتی دیدگاه که معناهایی ترتیب
مفاهیمتقابلیقائلبوده،ثابتنمیماند.حضوِرقابدر
معناِیپیشفرضکههموارهنگهدارندةارگونبوده،در
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اینجاشناختهنمیشود.معنادرموقعیتیناسازگاردر
حالتغییراست.باشكستهشدنقاب،بخشدرونو

بیروناثرجایگاهخودراعوضمیکنند.
درباالدواثرازعلیرضااسپهبدباعنوانهایگمشده
)تصویر2(ودریچهتاریک)تصویر3(رامالحظهمیکنیم.
ازعواملتصویریتابلویمیتوانبهدختربچهایکهبه
ستونسمتراستکادرباپارچهبستهوآویختهشده
اشارهکرد،ودرمقابلآنوسمتچپکادرهیاتزنی
رامیتواندیدکهچهرهاشراشالیاحجابپوشانده،
بهنوعیکهقابلتشخیصوهویتیابینیست.ساختار
کارازچندبرشعمودیوچندبرشموربازسطوحو
لكههایرنگتشكیلشدهکهچشمراازگوشهسمت
این ترکیب آنهدایتمیکند. از بهخارج کادر چپ
سطوحعمودیوموربفضاهاییرامیسازدکهگویی
دویاسهمرتبهمحدودةکادرتصویررادرخودتعریف
میکند.سطوحومرزهایتودرتوکهباحضوریکخط
ویاسطحرنگیشكستهشدهبهدرونفضایبعدیراه
مییابد.درتابلوی»دریچةتاریک«پسربچةکوچكیبا
لباسآبیدیدهمیشودکهپاهایاوبررویلكهایاز
رنگقرارگرفته-لكةرنگیکهنقاشآنراباضربهآزاد
قلمساخته-حكمسكوییزیرپایپسربچهایفامیکند.
بهجزهیاتآشنایپسربچه،بقیهعواملتصویرشامل
و ضربهها افقی، و عمودی نوارهای هندسی، سطوح
لكههایآزادانهرنگاست.درایناثرماننداثرباعنوان

مانند، هستیم مواجه مشترک عواملی با ما گمشده
فضاهایتودرتوکهبهنظرمیرسدموضوعاصلیکاررا
مانندحصاردربرگرفتهودیگریضربههایآزادنةقلممو
کهبهمددرنگراهرابرهریکازاینفضاهایمحصور
شدهبهدرونفضایبعدیمیگشاید.پساشتراکاین
دواثررامیتواندربازیآزادمرزهایدروناثروعدم
تعینمحدودهمشخصبرایابژهازیکطرفوازطرف
بهسایر انتقالی بهعنوانعنصر را دیگرعملكردرنگ

سطوحدانست.
درهردواثر»گمشده«و»دریچهتاریک«بربیننده
مشخصنیستکهپیكرهیاپیكرههایاصلی،درونچه
عبارتی به یا است، محصور تصویر فضای از بخشی
پاررگوِنابژةاصلیازکجاآغازمیشود؟بهعبارتینقطه
آغازپاررگوندرکدامیکازاینمرزهایتودرتوقراردارد؟
درتابلویدریچةتاریک،آیاآنسطحمربعشكلهمان
دریچهایاستکهبهبیرونراهدارد؟ویابیرونهمان
جاییاستکهسطحسفیدمقابلآنرادربرگرفتهو
خوانش اینجا دارد؟ قرار تابلو درونی قلمرو در هنوز
واسازمارابانوعی»بازی«میانتقابلدرونوبیرون
مواجهمیکند.فضاهاییکهدرونتابلوبودهولیبیرون

ازمحیطابژهمحسوبمیشوند.
دریداباتوجهبهنظرکانتبراینامرتأکیدداردکه
ارزش»بازی«نابوانسانیاست،چراکهبازیسازندة
تخیلاست.رادویکباارجاعبهآرایکانتودریدادو

تصویر2.)سمتراست(اثراسپهبد،علیرضا.باعنوانگمشده120
×135سانتیمتر،رنگروغنرویبوم،1374.)آغداشلو،مجابی،

)181:1377

تصویر3.)سمتچپ(اثراسپهبد،علیرضا.باعنواندریچهتاریک
140×۱۵۰سانتیمتر،رنگروغنرویبوم،1374.)آغداشلو،

مجابی،177:1377(
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بازتولید تخیل »یكی میدهد: توضیح را تخیل نوع
کنندهودیگریتخیلخالق.تخیلبازتولیدکنندهیک
و خالق تخیل مقابل در است؛ عوامانه واقعگرایی
تولیدکننده،صرفنظرازاینكهخلقمیکندودرمورد
ابژةزیباشناختیحكممیکند،ویژگیآنمتناقضنمایی
تخیل به را قانون از آزادانه اطاعت که ویژهگی است.
پس  )-:13۹1 میدهد.«)رادویک، نسبت مختارانه
عاملیکهبازیراواجدارزشمیداردهمانتخیلاست.
اسپهبدمعلوممیشودکه از اثر ایندو با درمواجهه
بازیدرساختسطوحومرزهایآنبرمبنایتخیل
و نبوده واقعگرا که ساخته را تصویری فضای خالق،
شباهتیبهطبیعتمتعارفندارد.دراینجازیباییبا
قیاسازطبیعتولیجداازآنفضاییتازهوبدیعخلق
میکند.بنابراینتخیلبهشكلبازتولیدعملنكردهو

بازنماییبهشكلواقعنماییظاهرنمیشود.
بحث درخصوص واساز خوانش که دیگری نكتة
پاررگونموردتوجهقرارمیدهد،بحثاولویت»طرح«
بر»رنگ«است.کانتدرتحلیلامرزیباودرباباحكام
وطرحچنینمیگوید: اثرهنری رابطهصورت ذوقی
در تجسمی، هنرهای کلیه و پیكرتراشی نقاشی، »در

معماری،هنرباغبانی،تاجاییکههنرهایزیباهستند،
دریافت در که چیزی نه آن در که است عمده طرح
حسیالتذاذمیبخشدبلكهچیزیکهبهواسطهصورتش
خوشاینداستشرطبنیادیذوقراتشكیلمیدهند.«
)رادویک،13۹1:-(ازنظرکانتاگرچهرنگآمیزیبه
جذابیتطرحکمکمیکند،امانمیتوانگفتکهکار
راشایستةتماشاوزیبامیکند،بلكهاینجذابیتتنها
بهبرکتصورتزیبامنزلتمییابد.بهاینترتیبکانت
مسئلةرنگکهجزوعناصرومبادیتجسمیاسترابه

صورتعنصریغیرذاتیوغیردرونیمعرفیمیکند.
مادرآثاراسپهبدشاهدهستیمکهرنگ،بهعنوان
ابتداتقابلبینسطوحراایجاد عاملیکارمیکندکه
کردهوسپسبابازیآزادنةضربههایقلممو،بهامكانی
برایعبورازآنفضاهاتبدیلمیشود.درواقعرنگبا
را ارگون درون مرزهای ابتدا روشنی و تیرگی ایجاد
آن از شكستن و عبور برای راهی سپس و میسازد،
رنِگ عنوان»گمشده« با تابلو در میگشاید. را مرزها
قرمزبهطورغالبعنصرانتقالیفضاهاراایجادمیکند.
بهکمک تاریکبستهشده بهستون بچةگمشدهکه
رنگبهفضاهایمجاورمنقلمیشود.درنگاِهاولبچه
یاابژةاصلیثابت،ساکنوبدونتحرکبهنظرمیرسد،
اماعنصررنگآنراازجایخودبهحرکتدرآوردهو
القاء سكون جای به را حرکت مفهوم نوسان یک در
میکند.همینوضعیتدرتابلوی»دریچةتاریک«نیز
مربع درون بچه پسر هیات یا ابژه است. بررسی قابل
برای را لكهرنگروشنمسیری بهکمکیک تاریک
رفتن)بهدرون(ویابازگشتن)بهبیرون(پیدامیکند.
حكم که درمییابیم اثر این از واساز خوانش در پس
زیبایینمیتواندتنهابهطرحمحدودباشد،وبیشاز
اینرنگ»جاذبهایاضافی«محسوبنمیشودکهبنابه
اضافه طرح زیبایی به چیزی تنها »نه کانت توصیف
نكردهبلكهذهنراازآندورکند.«بلكهدراینرویكرد
در اساسی نقشی پاررگونال عنوانیکعنصر به رنگ
بازنماییخالقاثردارد.رنگدراینجاتفاوتیراایجاد
میکندکهنهازنوعتفاوتمتافیزیكیآن،بلكهتفاوتاز
نوعدیفرانس10داشتهکهمعناینقاشیبهمثابهمتنرا

بهتعویقمیاندازد.
تصویر4.شیشهگران،اسماعیل.پوسترباعنوانجمعهسیاه،70×50

http://www.rangmaga-(.1357 سانتیمتر،چاپسیلک،
 )zine.com/?type=dynamic&lang=1&id=1988
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اثر یک با سیاه جمعه عنوان با فوق تصویر در
تجسمیازنوعپوسترمواجههستیم.حوزهگرافیکوبه
ویژهپوسترباتأکیدبرموضوعآنفهممیشود،ویكی
حال عین در و سریع تاثیرگذاری آن ویژگیهای از
ماندگارآناست.ازآنجاکهخوانشواسازوبهطورکلی
تفكردورانپستمدرنمرزبینهنرهارادرهمآمیخته
میکند،بهدرستینمیتوانمرزقطعیمیانویژگیهای
نقاشییاپوسترتعینکرد.اماانتخابایناثردراینجا
بهدلیلکارکردتصویردرخارجازمرزهایخودبسندهیا
راهبرد و داشت تأکید آن بر کانت که است اثر ذاتِی

دریداآنرابهچالشکشاند.
درخصوصعواملپیدایِشتصویریوموضوعیاین
اواخر در و ایران در گفت میتوان اجمالی بهطور اثر
دورانقاجارباظهوروپیدایشروزنامه،عرصةگرافیک
سیاسیواجتماعیفراهمآمد.اولینآثارتجسمیکهدر
یا کاریكاتور نوع از رفت بهکار اینجراید صفحهآرایی
کارتونبود،وتاسالهاچیزیبهعنوانپوستروجود
نداشت.جریانپوسترسازیدرسالهایانقالباتفاقی
بهصورتخودجوش ایران استکهدرعرصهتجسمی
ظاهرشدوازنمونههایقابلتوجهاینآثاربهکارهای
برادران »آثار کرد. اشاره میتوان شیشهگران برادران
شیشهگراندرایندورهعرضهمیشوند،امازمینههای
اجتماعیآنرامیتواندرفضایبازسیاسیسالهای
طی در کرد. جستجو 1332 مرداد کودتای از پس
چونجالِل نویسندگانی که است و50 دهههای40

آثاری ساعدی غالمحسین و براهنی رضا آلاحمد،
منتشرمیکنندکهکنایههاییدرانتقادبهوضعکشور
کسرایی، شاملو، چون شاعرانی است. مستتر آن در
گلسرخیو...نیزچنیناشعاریدارند.«)تنهایی،1378:
12(اینتحوالتبهصورتهمزماندرسینما،تئاترو
تحوالت با هنر روند، این در و کرد بروز نیز ادبیات
اجتماعیهمراهواینفضازمینهسازساختپوسترهایی
چون»جمعهسیاه«اثراسماعیلشیشهگرانبودهاست.
عواملتصویریدراینپوسترهشتشهیدکفنپوش
رانشانمیدهدکههشتاسلحهرابهصورتخطوط
افقیدرخودجایدادهودرکادرپوسترتكرارمیشوند.
اینتكراربرتضادرنگهایسفید،سیاهوقرمزکهویژگی
پوسترهایسیاسیاست،تأکیددارد.باتأکیدبرمفهوم
پاررگونمیتوانپرسیدکه،آیامیاندرونوبیروناین
تصویرجداییوجوددارد؟آیاعواملتصویرخارجازفضا
یافته معناسازی توان روزگار آن اجتماعی تحوالت و
مرزهای درون صرفا هنری کار آیا نهایت در است؟
خودششناختهمیشودویابهعبارتیامریخودپاینده

است؟
17 واقعة سیاه، جمعة عنوان با پوستر موضوِع
انقالبیوندرمحلههای شهریوریعنیجریانتظاهرات
جنوبیومیدانژالةتهرانرانشانمیدهدکهمنجربه
سرکوبخونینتظاهرکنندگانتوسطنیروهاینظامِی
ارتششاهنشاهیایرانشد.اینواقعهدرشكلدهیبه
جریانتظاهراتهایپسازآننقشموثریداشت.دو

تصویر5.)تصویرراست(عكس.پوسترباعنوانجمعةسیاه،
رویدیوار،1357.

تصویر۶.)تصویرچپ(عكسپوسترباعنوانجمعهسیاه،درمیان
http://www.rangmagazine.com/?-(.1357 جمعیت،

)type=dynamic&lang=1&id=1988
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انقالب تحوالت زمینه در را پوستر همان فوق تصویر
سال57نشانمیدهد.درتصاویرفوقپوسترشیشهگران
یكیبررویدیوارودیگریبررویپالکارددردست
مردمدیدهمیشود.کاِرشیشهگراندرایندوتصویربه
نحویشكستِنپوستردرونمرزهایخودوکشاندنآن
اگر است. هنری غیر متن عنوان به بیرون فضای به
میتواند باشد پوستر کادر از بیرون جایی پاررگون
همزمانهمچارچوباثرراساختهوهمآنرانفیکند.
بحث میشود. مطرح زمینه11 مفهوم جا این در
زمینهوتاریخمندبودنبهدیدگاهمیشلفوکودرخصوص
ماهیتیک فوکوشناخت نظر از دارد. ارجاع گفتمان
گفتمانمگردرسایهشناختعناصربیرونی،وبسترو
شرایطتاریخیآنمیسرنمیگردد.درایندیدگاهمعنا
زمینه یا بافت از میشود، ناشي متن از که همانقدر
اجتماعيوفرهنگینیزتأثیرميپذیرد.اگرچهمعناو
پیامیکمتندربینعناصرتصویریویانوشتاریمتن
قراردارد،اماوقتیاثرهنریبهمثابهمتندرزمینههای
با رابطةمتفاوتی قرارمیگیرد،نشانههایآن جدیدی
همپیدامیکنند.درخصوصتصویرپوسترشیشهگران
مجموعه موزه، چون زمینههایی در معنادهی امكان
خصوصی،دیوارمنزلیابردیوارهایسطحشهریكی
نیست.ازاینرواثرهنریچونپوستربهصورتپالکادری
دردستمردم،خوانشمتفاوتیراخواهدداشت،نسبت
بهزمانیکهبرجایگاهدیگریقرارمیگیرد.اینامردر
بودن نامعین و پاررگون تأثیر دلیل به واساز خوانش
بخشذاتیودرونیاثراست.دراینحالتپوستردر
جاییقرارگرفتهکهمیتوانآنرابهعنوانیکمتن،
درمعرضدیدمخاطباندردورههایمختلفتاریخی
قراردادهوامكانتحلیلوبررسیورسیدنبهمعنای
چنین با مخاطب مثال  برای آورد. فراهم را تازه
سیاه« »جمعه عنوان آیا شود: می مواجه سؤالهایی
درونمرزهایاینتصویرقابلفهماست؟آیاایناثراز
آنچه یا میگوید سخن انقالب تحوالت دغدغههای
از کدامیک پوستر این است؟ پیوسته تاریخ به امروزه
مفاهیمتقابلیپیروزیویاشكستراتبیینمیکند؟

اگرعوامل توانپاسخدادکه درخوانشواسازمی
قطعی عاملی به خودش، زمینة در پوستر این بصری

دیگر جای در ارزیابیشده، پیروزی به رسیدن جهت
تعریفیبرایشكستارائهمیدهدوبرعكس.درواقع
همةزمینههایتاریخی،اقتصادی،سیاسیکهدرخدمت
اما است، موثر معنادهی زنجیره در بوده اثر یا کار
هیچیکبهعنوانامریقطعیوازپیشتعریفشدهبه
مثابه»حضور«درنقطهنظرواسازفهمیدهنمیشود.در
اینجامرزمعینمرزمعینوقطعیمیاندرونوبیرون
اثرهنریآنچنانکهسرچشمهدراندیشهمتافیزیک

داشتمطرحنیست.
)تصویر5( دیوار برروی پوستر تصویر هنگامیکه
همراهباانواععبارتهاییکهشعارهایانقالبراکهبا
دستواسپرینوشتهشدهرامشاهدهمیکنیم،معلوم
میشودکهعبارتعنوانجمعةسیاهتنهاعبارتینیست
کهدرمعنابخشِیپوسترایفاینقشمیکند،بلكهتمام
زنجیره در دیوار روی شعاری عبارتهای و واژهها
معنادهیمؤثرند.»هرنشانهای»چهکالمیوچهغیر
کالمی-میتوانددرسطوحمختلفی،درپیكربندیهاو
از بلكه ازجوهرآننشانه، نه کارکردهاییکخههرگز
بازیتفاوتهاناشیمیشودبهکاررود.«)دریدا،13۹2:
84(درچنینشرایطیتنهاواژةسیاهدرپوستر»جمعه
سیاه«،معناییکاملارائهنمیدهدوهرگزبهطورکامل
درکنمیشود.بهعبارتیدرکاینمعنادرهرزمینهای
بهتعویقمیافتدیادرنگمیکند.هریکازواژههایبه
کاررفتهدراینمتنتصویریبهوسیلهواژهدیگرویا
عنصردیگریازتصویرتعریفمیشوددرنتیجهماهرگز
نمیتوانیمبهدرکمعناییمستقلازآنچهمولفتصویر

منظورداشتهدستیابیم.
بنابراینکهدربررسیپوسترجمعةسیاهمرزمیان
درونوبیروناثرباتوجهبهانواعزمینهایکهمیتواند
درآنقرارگیردروشننیست.معنایاصلیدراینجا،
واساز نقد یعنی است. کردن آزمون و تمایزگذاری
مفروضاتیراکهتكیهگاهمكاتبفكریهستند،بهآزمون
گذاشتهتادرموردحقایقبدیهیایکهآنمكاتببرآن
استوارندبهبررسیبپردازد.درچنینمواجههایبااثر،
عقالنیتکانتیتبدیلبهامرینسبیدرخوانشمیشود.
مفهوم»حقیقت«،درونمتنویانقاشیبهمثابهمتن
امریمفردوثابتنیست.بلكهپیوستهدرحالتكثیرو
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به اثر تفسیر در واساز خوانش است. افزودن یا تغییر
معنا میگوید، و میکند حكم متن و معنا بیثباتی
همیشهدرموقعیتیناسازگارودرحالتغییراست.از
اینروبهنظردریدامتون،واقعادربارهچیزیهستندکه

بهنظرنمیرسددربارهآنهاباشند.

بابکگلكارازهنرمنداندیاسپورایامقیمدرخارج
ویژگی واسطه به گلكار آثار از »بسیاری است. کشور
فلسفی پرسشگر ماهیت و هوشمندانه شمایلشكنی
این طبعی شوخ با و میگیرند، قرار توجه مورد شان
حقیقترابرمالمیسازندکهثباتمعناتنهاتوهمی
آشكار و میریزد هم در نظاممند طور به او که است
طرح با گلكار کارهای میرسد نظر به میسازد.
پرسشهایناممكنوسرانجامتمكزبرماهیتحقیقت
بهدرکتازهایازجهاندستمییابد.«)کشمیرشكن،

)373:13۹4
تصاویر7و8آثاریازایشانباعنوانقابهستند.
برخالفآثاراسپهبدویاشیشهگرانکهتحلیلاثربر
پایهمتنصورتگرفت،دراینجامشاهدهمیکنیمکه
هنرمندآگاهانه»قاب«رابهعنوانموضوعبرگزیدهوآن
رابهنمایشدرآوردهاست.اوبااستفادهازاینعنوان
خواستهفلسفهدریدادرموردهنررابهنوعیعینیکند.
است، قاب از قطعه یک شبیه که آثاری ارائه با وی
ایجادکرده را معماری و میانمجسمهسازی رابطهای

است.درتصویر7مشاهدهمیکنیمکهبرشدرمیان
اضالعقاب،سطحمقطعیازبرجآزادیتهرانرانشان
میدهد.برجآزادینامیاستکهپسازپیروزیانقالب
اسالمیدرسال57براینسازهمعماریقراردادهشده
آزادی، از سمبلی عنوان به برج این همچنین است.
تهران،ایرانوبهعنوانیكیازمحبوبترینسازههایملی

معاصرمابهشمارمیرود.
گلكارباتوجهبهنظردریداسعیداردتاباشكستن
»مرزهای از نقاشی در متعارف مرزهای یا و قاب
حقیقت«عبورکند.اگرقابنشانةمعناداریازحدو
مرزحقیقتدرتاریختفكرباشد،پسبهاینمعنیاست
که»حقیقتمشخصامحدودوتمامشدهومحصوردر
مرزهایخوداست.«)دریدا،17:13۹2(درایناثرقرار
معنای بازی قاب، مفهوم با توام آزادی مفهوم گرفتن
ظریفیراساختهاست.دراینجاهنرمندتأکیدداردکه
به میتواند و نیست بیرونی عنصری تنها نه پاررگون
خود بلكه آید، شمار به درونی عناصر مكمل عنوان
بهطورمستقلتمامیتاثررامیسازد.واینتمامیتبا
یکبازیتازهمیتواندزمینهایبراینمایشمفاهیم
دیگرباشد.گلگاردراینمجموعهآثارقابهابهشكل
سازههایحجمیدرآوردهووسطحمقطعهرکداماز
به و نمایانمیشودکهخودشكل برشی با آثار این
دنبالآنواجدمعناییتازهاست.بنابراینهنرمندمعاصر
نگاه در که عناصری همه از واسازی مفهوم درک با

تصویر7.)تصویرراست(گلكار،قاب-برج
آزادی،13۹1-۹2

تصویر8.)تصویرچپ(گلكار،قاب،13۹1-۹2
  )http://www.thethirdline.com/exhibitions/past/parergon(



68

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال هفتم، شامرۀ 26، بهار 1397

سنتیبیرونیوخارجیمحسوبمیشداستفادهکرده
تاگسترشحوزههنررادرتمامفكریتوضیحدهد.

اینجاقابمرزومحدودیتنمیسازدبلكهخوددر
قابها روی برشهای و کرده شرکت معنایی زنجیره
امكانتسریوانتشارمفاهیمرابهبیرونپیدامیکند.
درمواجههبااینآثارمادرمییابیمکهپاررگونهمبه
و قاب ایده با حقیقی لحاظ به هم و مفهومی لحاظ
زیباییشناسی، هستیشناختِی خصوصیت با بنابراین

مربوطاست.

نتیجه 
ازنقدواسازباتأکیدبرمفهومپاررگونایننكتهرا
از غیر از زیباشناسی جدایی که دریافت میتوان
دارد. بستگی دیگران از خود جدایی به زیباشناسی
بنابراینوقتیدریدابحثمیکندکههیچنظریهویا
عملینمیتواندازویژگیپاررگونچشمپوشیکند،این
اجبارتنهادرخصوصگفتمانهنرمحدودنمیشود.اما
و »نظریهپردازی« میان کلی تمایز یک قاب ضرورت
»عملگرایی«تولیدمیکند.قابدریکمحدودةنامرئی
بینقلمروومعنایدرونیابژهبهعنواننظریه،ووجه
نیاز اینرو از دارد. قرار عملگرایان برای آن بیرونی
دائمیبرایجداکردندرونوبیرونتمامبحثهای

فلسفیدرخصوصهنرراسازماندهیمیکند.
بنابراینهیچمحدودةمعینیبرایابژةزیباشناسی
وجودندارد،کهبهمابگویدکارازکجاآغازشدهودر
کجابهپایانمیرسد.اگرمانتوانیمدربارةمحدودیتهای
تجربة مانند را آن و بوده مطمئن زیباشناسی ابژة
زیباشناسیوحكمزیباشناسیطبقهبندیکنیم،توانایی
برای ایندشواری داشت. نخواهیم را آن از پشتیبانی
تاریخهنروفلسفهنیزمطرحاست.اگرپاررگونمحدودة
بیرونازاثریابهطورکلیمحدودةبیرونازحوزةهنر
استکهحدودچارچوبهنررامشخصسازد،ازنقطه
نظرواسازروشنمیشودکهمرزمشخصیرانمیتوان
داشت. مفروظ گسترهها سایر و هنر ساحت میان
خودپایندگِیهنردررویكردفرمالیستهاوساختارگرایان
هموارهامریاساسیبودهوازاینجهتطرفداراناین
و هنر میان همبستگی تا بودند آن پی در رویكرد

صورتهایمعرفتنظریراموردتردیدقراردهند.اما
دریداباتكیهبرمفهومپاررگونهویتخودبسندةهنررا

واکاویکرد.
خوانشی فعالیت یک صورت به واکاوی این درک
امكانیراپیشرویماقرارمیدهدکهبتوانیمبارویكرد
اخیربهآثارتجسمیمعاصرتوجهکردهوهمچنیناهمیت
وجایگاههنرمعاصرایرانوگسترشآنبهسایرحوزههای

علمیوفرهنگیموردتحلیلوتعمققراردهیم.

پی نوشت ها
1. Parergon 
الزمبهذکراستترجمة»پاررگون«بهواژههاییچونآرایه،
زینتویاقابرسانندةتمامآنمفهومینیستکهپاررگون
را پاررگون رساله این در من منظور بهاین میکند حمل

بهصورتترجمهنشدهاستفادهمیکنم.
2. parerga
3. La Vérité en peinture
4. hors d’oeuvre
5. parerg
6. Amalgam
منظر از ناپذیری تصمیم مفهوم »بررسی عنوان با مقاله .7
زمستان ش۹، هنر کیمیای نشریه در نگارنده از دریدا«

13۹2بهچاپرسیدهاست.
8. Intrinsic
9. Extrinsic
10. Différance
deffererدریدادراینجابهشیوةکمابیشمبهمبافعلفرانسوی
بازیمیکندکههمبهمعنای»بهتعویقانداختن«استوهمبه

معنای»تفاوتگذاشتن«.
11. context
12. diaspora
معنای سر بر توافقی مختلف دایرهالمعارفهای و فرهنگها در
ازمردمگفته یاآوارگیگروهی »دیاسپورا«هست:بهمهاجرت
میشودکهدورازخانهوکاشانهاصلیخویشزندگیمیکنندودر
به و دارد یهودی متون در ریشه واژه این شدهاند. پراکنده دنیا
ماجرایخروجیهودیانازبابلاشارهدارد.امااخیراًمعنایاینلغت
بسطپیداکردهاستوبهپراکندگیگروهیازمردماطالقمیشود
کهدارایریشهمشترکیهستندوازخانهخودراندهشدهیافرار

کردهاند.
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