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  دهيچك
ـ  نما ةاني پـساساختارگرا  ي بررس ي است برا  ي تالش ة حاضر مقال نا رضـا،   ياسـم ي ة نوشـت  »هنـر « ةشنامي

ز ك تفاوت معنا، و مر-ريخأ همچون دال شناور، تيميمفاه  بهه در آنكدا ي درك ژاةازانس واةي نظريابرمبن
ـ يسندة اثر در اليه نوكشود  ي مشخص مهنرق يبا خوانش دق . م پرداخت ي خواه ييزدا تقابـل و    بـه ية اول

ـ امـا آن چـه در ال  .  پرداخته استيكالسك مدرن و هنر     ي هنر انتزاع  يها تفاوت  -آن پرداختـه   بـه ة دومي
 اسـت   يميان سه دوست قد   ي بوجود آمده م   ياه  ارتباط ناموفق و سوء تفاهم     -داي در كة ژا ي نظر يبرمبنا

رد، بحـث برسـر     يـ گ يشنامه را در بر م    يل نما كت  يه محور ك يموضوع.  است ي زبان يها ياستكجة  يه نت ك
 يهـا  مانـد رنـگ    ي م يان اثر نامشخص باق   يه تا پا  كاما آن چه    . د رنگ است  ي بوم سف  يكد از   ي سف ينقاش

د هر فـرد  ي از د-شنامهي در طول نما-ين اثر هنر  يا. ت آن اس  ي و ارزش هنر   ين اثر هنر  يار رفته در ا   كب
 ي هي نظر يبرمبنا. باشد ين سه دوست م   يدگاه ا يه نشان دهندة تفاوت د    ك است،   ي متفاوت يها  رنگ يدارا
ها گرفتار شده، در نظر گرفته شده   داليانتها يرة بيه در زنجكعنوان دال شناور   بهن اثريدا، رنگ در ايدر

د رنـگ   ي سـف  يه همـان نقاشـ    كـ  - از اثـر   ييز زدا ك شده تا با مر    ين مقاله سع  ير در ا  گي د يياز سو . است
امـا  . ميگـر برسـ  ي د ييخـوانش و معنـا      بـه  - از سـه دوسـت     يكيوان،  ي ا -گري د يتيزكافتن مر ي و   -است

 اسـت  ي متفاوتيها و معان  تيزك مر يه هر متن دارا   كرد  كد فراموش   يدا معتقد است، نبا   يه در كهمانطور  
  . دارنديان واسازاك خود امي جا دريكه هرك
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  مقدمه . 1
 ك ژا ةيـ نا رضـا بـر اسـاس نظر       ياسـم ينوشتة   »هنر«شنامة  ي حاضر خوانش واسازانة نما    لةمقا

شنامه يـ ن نمايـ در ا.  متن است تيطع تفاوت معنا و عدم ق     -ريون تأخ  چ يميدا در مورد مفاه   يدر
 هنـر  يباشـناخت يده اسـت تـا ارزش ز  يشكر يتصو  بهيكسالكسنده تقابل هنر مدرن را با هنر       ينو

ه در طـول  كـ د اسـت، امـا آن چـه    ي سـف ي بوميموضوع بر سر نقاش. ندكان  ي مدرن را ب   يمفهوم
 شـخص   بـه ي شخصا ازيه گوكمدرن است  ين هنر مفهوميز است، رنگ ا  يبرانگ شنامه بحث ينما

امه، نقـش دال شـناور را       شنين نما ي در ا  »رنگ«ه  كرسد   ينظر م   به . است يگر در حال دگرگون   يد
ثبـات نخواهـد     بـه  گـاه  چيشده و ه  گر گرفتار   ي د  شناور يها  از دال  يا رهيه در زنج  كند  ك ي م يباز
ه كـ  -ي نقاش -ثرت ا يزك مر يواساز  به  نگارندگان بر آن بوده تا     ين مقاله سع  يعالوه در ا    به .ديرس

دا هـر مـتن   يـ طبـق نظـر در  . گردد، بپردازنـد  يشنامه حول آن ميت نما ي سه شخص  يرابطة دوست 
 مـتن  يز اصلك مريجا  بهنوبة خود  بهتواند ي ميكه هر ك است   يادي مختلف و ز   يزهاك مر يدارا

ه و شناميـ ن نمايـ  از ايـي ز زداكـ ن نظر، نگارندگان با مر  يبنابر هم .  شود ينشسته و دوباره واساز   
ارائـة    بـه  د،يـ  جد يتـ يزكعنـوان مر    بـه  -وانيـ  ا -شنامهي نما يها تي از شخص  يكيردن  كن  يجانش

ز يت تازه ن  يزكن مر يرد هم كد فراموش   يالبته نبا . اند شنامه پرداخته ين نما يگرگونه از ا  ي د يخوانش
ر و د .  شـود  ينوبة خـود واسـاز      به تواند يها و تناقضات موجود در متن، م       سكه بر پارادو  كيبا ت 

رسد و خواننده    ي و ثابت نم   ي قطع يانيپا  به شنامه در انتها  ين نما يه متن ا  كشود   يآخر مشخص م  
در . دين اثر نخواهد رسي معنا و مفهوم ثابت از ا  يك  به ه در ادامه خواهد آمد،    كآن چه     به با توجه 

 بـا   يه متنـ  شناميـ ن نما يـ ا ا يآ: لي از قب  ييها پرسش  به  برآن است تا   ين اثر سع  ي واسازانة ا  يبررس
ت يـ دا، اهميـ شود؟ بـر طبـق نظـر در    ي مييززداكء هنر چگونه مر    شنامهيت است؟ نما  يعدم قطع 

  ست؟ي هنر چشنامةيرنگ در نما

  قي تحقنةيشيپ. 2
ـ    بـه  بستههنر ت فوق العادة  يه موفق كرسد   يبه نظر م    يمـد ك.  خـود آن اسـت  ياسـتعداد ادب

ه كـ  اسـت پـس از آن        يمين سه دوست قد   ايه درمورد بحران م   كنا رضا   ياسمي يستياليستنسياگز
 را بـا  ية رفتـار كرده است، تئـاتر مـضح  كمت ي گران قي اثر هنر يكد  يخر  به  از آنان اقدام   يكي

را نندگان  يه ب كده است   ي قابل فهم بخش   ي ظاهر هنر  به يدوگانگآن  . زديآم ي درهم م  يشناس جامعه
ش ي خـو س اجرا شده، مجذوبيپار زهيه لد شانزيمدك تئاتر شنامه در ين نما يه ا ك 1994از سال   

 ي زبانـان را بـا ترجمـة اصـطالح         يسيـ  انگل ياين نه چندان دراز پس از آن، د       يزمان. رده است ك
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شنامه، يـ نمان ي بهتـر ي بـرا 1998ر در سـال  ويـ  و الي تـون يزه هاي با بردن جا  ستوفر همپتون يرك
  ).2009 السيكن(رد كشگفت زده 

 يشود برا  ي م يا د ماشه ي سف ي نقاش يكه در آن    كت   اس ييها شنامهيگر از آن نما   ي د يكي هنر
الرا فِلِمن فتال در اثر خود با . افتد ي اتفاق ميمي قدن سه دوست خوب   ي ب هكآن  بر سر  داغ   يبحث
 يكزما و رقابت هر     يارك دوستان،   يآهنگ و گوهر گفتگو   «: سدينو ي م تي روا يدر جستجو  نام

ن يريـ ة ز يـ ال. دهد يبرند، نشان م   ير سؤال م  يا ز مت ر يق  گران ين اثر هنر  يه ارزش ا  كرا، آن گاه    
، ي شخـص  يهـا  ن طـور خـصومت    يثروت، ازدواج، عشق، و هم      به  نسبت يكز نگرش هر  يمتن ن 

 روابـط  يبررسـ   بـه شنامهين نمايا. )113(» برد ير سؤال ميها را ز  آنيها و حس ناامن   يسرخودگ
ز كـ  متمري برايا لهيعنوان وس  بهيو از نقاشپردازد،  ي مي خاص يخي و تار  يبافت فرهنگ افراد در   

 درث وودوارد   كـ ه  كـ  همانطور   .ندك يشود، استفاده م   يده م يردن بحث در مورد آن چه هنر نام       ك
 معاصـر   يها و سلـسه مراتـب فرهنگـ         اغلب صحبت دربارة آرمان    ،رده است كان  يب تي هو كدر

شنامه يـ  نماتيـ زكمر يد رنـگ را بـرا    ي سف ييه رضا نقاش  كني، اما ا  ننده و آموزنده است   كسرگرم  
د ي سـف چقـدر واقع   درين نقاشيه اكني بر سر ايمباحث). 164(. رده، جالب توجه است   كانتخاب  

 ي ضـمن ي معـان ، بـا تمـام  اسـت  ي بازنموديها ستمي از س يد بخش يرنگ سف «. است، وجود دارد  
آن ه در   كـ سازد   ي را م  ييها  دسته يديسف. دي نورسف ييد و روشنا  ي، و صفحة سف   ي و پالودگ  كيپا

 ن امـر هـم مربـوط    يـ ا. شـوند  ي م يي و شناسا  يبند  دسته يدي از سف  ي خاص يمعان  به افراد، نسبت 
هـا   ينقاشـ   بـه  اند و هـم مربـوط       شده يبند  دسته يار ظاهر ك آش يها ه با تفاوت  ك است   يافراد به

  ).165( »است

   يواساز. 3
ه جـان    در دانـشگا   ي نشـست علمـ    يكدا در   ي در ك توسط ژا  »يواساز« ة واژ 1966در سال   

 »ي در گفتمـان علـوم انـسان   يسـاختار، نـشانه و بـاز   «  خود با نامِة مقالةارائ  به هك ينز زمان كيهاپ
را يـ  نبـود، ز ي انتقـاد ي تئـور ايـ  و ي انتقاد يتبكم» يواساز«مقصود او از    . ان شد يپرداخت، ب  يم

 واژهن  يـ داد ا  يح مـ  ي تـرج   او نيبنـابرا . ن واژه اسـت   يـ  ا امل با ذات  ك در تضاد    ييگذار  نام نيچن
  . ار گرفته شودك بي آثار ادبي بررسي برايا وهيا شي يعنوان استراتژ به

هـا    تفـاوت  بـر اسـاس  يه زبـان نظـام  ك بر آن ي مبن سوسورةي با قبول نظر  ييداي در يواساز
ه سوسـور واژگـان را   كـ گونـه    آن-ا دالي هر واژه يدگاه سوسور معناياز د. شود ياست، آغاز م  

گر مـشخص  يديكـ هـا از    و تفـاوت آن   ر واژگـان    يرتباط آن واژه بـا سـا       ا رةي در زنج  -خواند يم
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. نـد ك يند هم صـدق مـ  ك يه دال بر آن داللت مكا آن چه ي ن رابطه درمورد مدلول  يهم. گردد يم
 ي معنـا يـك  ي اسـت، پـس، هـر واژه دارا   ي قرارداديا ان دال و مدلول رابطه  يجه رابطة م  يدر نت 

 قرار ي ارتباطرةيدال در زنج  / ه هر واژه  كن جا   از آ .  است ي مختلف ي معان يه دارا كست بل يثابت ن 
ستم يـ ر واژگـان در همـان س     ي با سا  صطور مشخ   به هكگر  ي د واژة  به دال در آن  / ه هر واژه  كد  دار
رد، رونـد    دا ي متفاوت هر زبان دال  ه هر مدلول در     كند، و از آن جا      ك ي تفاوت دارد اشاره م    يزبان

ر يخأت. نامد يم» معنار  يتأخ-تفاوت«دا آن را    يه در ك است   ي روند نيا. افتد ير م يتأخ  به يمعناساز
ت در يـ  واقعيـك   بـه ه زبان نـه كرا  يست، ز ي معنا و ثابت ن    يكه البته   كمعنا،    به دنيو ابهام در رس   

ن يت ارجاع و همـ يت و نه واقعزبان خود ارجاع اس. ندك ي نشانه اشاره م يك  به هك بل يني ع يايدن
 . والژ استك يك مانند يه بودن معانكه تك تليدل

: ديگو يدا م ي آورده است، در   ية ادب ي نظر ي مبان تاب خود با نام   كه هانس بِرتِنز در     كهمانطور  
خـود    بـه  ه تنهـا  ك يافك يتيست، در موجود  ي خود موجود ن   يمفهوم مدلول هرگز در خود و برا      «

گر، يديك  بههكر دارد  قرايستميا سيره ي در زنج ي، هر مفهوم  ي و قانون  يطور اساس   به .ارجاع دهد 
هـا را    دال/ گر واژگان يد» نشان«دال  / جه، هر واژه  يدر نت ). 125 (»نندك يم اشاره م  يگر مفاه يد  به و

ه كـ  اسـت    يزيـ ن همـان چ   يـ ند، و ا  كاف يه م يزها سا ير چ ين نشان بر حضور سا    يا. در خود دارد  
ا بهتـر   يمعنا    به دنيدر رس شه  ي هم يابي ن نشان يا). 278 انيرا و نكيوير(م  ينام ي م » بودن يگريد«

ز يـ  چ يـك  »تيـ موجود«ن  يبنـابرا . بـرد  ي م »زمان«ن امر   يه ا كند  ك يجاد م ير ا يخأ ت يم معان ييبگو
گذشـته اسـت و در     بـه  در حال گـذر ت دائماًين موجوديه اكرا يست ز ينان ن ي قابل اطم  يا دهيپد
گر يديك  به واژگانةه همكدا معتقد است  يدر واقع، در  . ز در خود دارد   ينده را ن  ين حال نشان آ   يع

. ننـد كگـر واژگـان را از خـود مجـزا           يه د ك آن   يجا  به گر را در خود دارند،    ياشاره و نشان همد   
گر، هـر  ي ديعبارت  به.ردكف  يتوان تعر  ي را در حضور و عدم حضور نم       ي زبان ة واژ يكن،  يبنابرا

امـل  ك و ي قطعـ يمعنـا  ه بهكدهد  ين وعده را م   يپس ا . گر واژگان را در خود دارد     يواژه نشان د  
 يبيگـان دائمـا از واژه غـا     ه واژه كرا  يافتد ز  ير م يخأت  به شهيمعنا هم   به دنين رس يم اما ا  يواژه برس 

م يريـ گ يعنوان معنـا در نظـر مـ     بهه ماكآن چه «دا، يزبان در  به.نندك يگر اشاره م  يب د ي غا ةواژ به
 ييهـا   شامل تفـاوت   ينده و آن رد ذهن     ما ي شناور باق  يها  دال يه از باز  ك ما است    يتنها رد ذهن  

 مـا  ي ذهنـ يزندگ«ن يبنابرا). 253 سونيتا (»مينك يف ميها تعر   آن ي را برمبنا  يا ه ما واژه  كاست  
شه شـناور  ي همييها  داليل شده از بازكيه تشكست، بلين)  ثابت ييمعنا(م  يل شده از مفاه   كيتش

ه مـا در ذهـن خـود        كـ رد  يـ گ يل م ك ش ينتر معنا زما    ساده يزبان  به ).252 همان (»ر است ييو متغ 
 شامل سه رنگِ يي مثال، چراغ راهنمايبرا. ميده يص م يگر تشخ ي د يا تفاوت هر واژه را با واژه     
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ن يا  بهپس، سبز. انِ عبور استك ام يمعنا  به ست، و سبز  ي ا يمعنا  به قرمز. زرد، سبز، و قرمز است    
 آگـاه  يي هر رنـگ در چـراغ راهنمـا   يناها و مع ر رنگيتفاوت آن با سا   به ه ما كعلت سبز است    

پس هر رنگ . ست، در خود دارد  يه ن كگر را   ي د يها  رنگ ين رنگ سبز نشان تمام    يبنابرا. ميهست
  . را در خود دارند-ها ر رنگيسا -بي غايها  داليدر خود نشان تمام

  تفاوتِ معنا -ريخأت. 1. 3
ن واژه از يـ ا. باشـد  يم» فرانسيد«دا است، واژة  يه ساختة خود در   ك يديلك يها  از واژه  يكي

 يـك  تفـاوت معنـا      -ريتأخ. ساخته شده است  » ر داشتن يتأخ«و  » تفاوت داشتن «ب دو فعلِ    كيتر
ر يتـأخ   بـه  نـد ك يجاد مـ  يها را ا   ه تفاوت كرا  » يباز «ييجا ن جابه يا. ييجا به جا يكند است،   يفرا

تمامـاً  «فهـوم اسـت و نـه         م يـك ه نـه    كـ  يند، در حال  ك ين م يگزيدهد، و جا   ياندازد، تنزل م   يم
 واژه در فرهنگ لغت     يك يدنبال معنا   به هك ي مثال هنگام  يبرا. )141 دايدر(ب  يا غا يو  » حاضر

ـ ينـد ين فرايـ  ا-دهد، يگر سوق مي د ةهزاران واژ   به م، هر واژه ما را    يباش  توجـه . انتهـا اسـت   ي ب
در . شـود  يو تفاوت معنا مدن ير در رس يخأانتها سبب ت   ي ب ةرين زنج يها در ا   ن تفاوت واژه  يهم به

ر يخأتـ  -تفـاوت : هكـ ن است   يانش را دارد ا   ي خود قصد ب   ة ساخته شد  ةدا با واژ  يواقع آن چه در   
 ييجـا  شه در حـال جابـه     يـ  هر جمله هم   ة سازند ين اجزا ي ب ةه رابط ك آن است    ةمعنا نشان دهند  

 .ديآ ين مين و پسيشي واژگان پي هر واژه از تمامياست، و معنا

  يريناپذ ميتصم. 2 .3
ه در مـتن قـرار داده       كـ ست،  ي ثابت ن  يگاهي جا ي متن دارا  يكان معنا در    ياز نظر ساختارگرا  
ه كـ  يستم زبـان يـ در واقع، معنا توسط خواننده با استفاده از س. مينكشف كشده باشد تا ما آن را     

 ي معنـا يام بـر يتوان ي نم-عنوان خواننده  به -ما. شود يد م يثبات و لغزنده دارد، تول     ي ب يخود ذات 
ر اسـت و تـا      ير معنـا اسـ    ي تأخ -ر متن در دام تفاوت    ه ه كرا  يم، ز يري در نظر بگ   يي متن انتها  يك

 يداراهـا،    ر متن ي، مانند سا  ي ادب يها متن«ن،  يبنابرا. گردد ي شناور م  يها رة دال يت در زنج  ينها يب
 مـا و    بـه  ور نـسبت   فعـال و شـنا     يا ه در رابطـه   كـ ه و متضاد هم هستند،       پوشانند  مختلف يمعان
واننــده  خي مــتن را بــرايــك ي، معنــان امــري همــ.)259-258 سونيــتا(» گر هــستنديهمــد بــه

ر، يناپـذ  فيـ رتع« مـتن  يه معنـا  كـ  آن يعنـ ي يريناپـذ  ميتـصم . ندك ير و نامشخص م   يناپذ ميتصم
لمـه،  ك يهوم سنتپس، در مف.  در تضادِ باهم هستنك ممي از معانيا نامشخص، متعدد، و دسته   

 يهـا  رة نامحدود دال  يواسطة زنج   به ه زبان كدا معتقد است    ير د .)259 همان(» دارد ن ييچ معنا يه
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سنده يمقصود نوه كح را ي و صح  ك ت ي معنا يكدة  ين، ا يها اشاره دارد؛ بنابرا    گر زبان يد  به شناور،
آزاد زبان باژگون شـده و معـان        يسنده با باز  يود نو مقص. ندك ي م يبوده است، نف    هكـ  ي مختلفـ  ي ِ
در  ش گفتار خـود بـر ترجمـة      ي در پ  كوي اِسپ .دابي ي حضور م   سنده نبوده اجازه  يد نو هرگز مقصو 

چ ين مـتن هـ    يـ ا. ماند يدر هر دو سر باز م     ش گفتار   يساختار متن پ   «:سدينو يمباب دستور زبان    
  .)12(»  استي متن بعدي برايش گفتاريهر خوانش متن، پ...  ندارديت و مبدأ ثابتيگونه هو

ـ  كـ  است   يدي جد  نشان دادن رابطة   يريپذنا ميژة تصم  وا يهدف از معرف   ن تناقـضات و    يه ب
سـازد و   يش آگاه مي خويها تيمحدود  به ه زبان را نسبت   كدارد   متن وجود    يك يها سكپارادو
ن يعلـت همـ    بـه .نـد ك ي شناور باز م   يها د توسط دال  ي درحال تول  يت معان ينها ي ب يرو  به متن را 
 را بـدون دخالـت   ها و تناقضات سك از پارادويا  مجموعهه متن در خود كت زبان است    عدم ثبا 

ـ   يت ذاتـ  ين خاصـ  يـ ه ا كـ را  ي ز ند،ك يجاد م يسنده ا ينو ن تناقـضات و  يـ  ا. زبـان اسـت    ي و درون
 از  ي در سـطح   ان اسـت،  كـ  ام  تا حد  يرانداختن معن يگ  به ي برا ييها استراتژ  سكگسترش پارادو «

ه كـ  اسـت  يزيـ تصور او از رقص قلم آن چ. اند دهي نرسيمعنا و مفهوم    به ها هنوز  ه داللت كمتن  
 .)66، 2002، سينـور ( »نـد ك ي، آن را برگردان مي آزاد مفهومي نشان دادن باز  يدا اغلب برا  يدر

ه نوشـته   كـ ست  يـ  ن يزيـ  آن چ  ، الزاماً پندارد يش م يعنوان مقصود خو    به هسنديه نو كپس آن چه    
دام در خود   كه هر   كست  لف ا ن متن و بافت مخت    يل شده از چند   كيه هر متن تش   كشده است؛ بل  

   .شوند يد ميبازتول

  »هنر«خوانش واسازانة . 4
   شناوريدال) رنگ(. 1 .4

مـت  ي گران ق  ي نقاش يكد  ي بر سر خر   -واني و ا  ك مار -با صحبت دو دوست    هنرة  شنامينما
رژ   رسـد،   يد مـ ينظـر سـف    بههك ينقاش. شود ي آغاز م-گر از سه دوستي د يكي -مدرن توسط سِ

ه كـ رده اسـت، تـا آن جـا    كـ ر ي خود درگيرنگ واقع  بهن سه دوست را نسبتي ا ازيكذهن هر 
 دال شناور عمـل     يكعنوان    به ين نقاش يرنگ ا . نديب ي م يگري متفاوت از د   يرنگ  به  آن را  يكهر

 رسـد و مـا   ي خـود نمـ  ي ثابـت بـرا    يفـ يتعر  به ها گرفتار شده است و     رة دال يه در زنج  كند  ك يم
 از يـك دام كـ دگاه  يـ د  به هكني و انتخاب رنگ آن و ا      يريگ مير در تصم  ن اث يعنوان خوانندگان ا   به

ه هر فـرد  كرا يم، زيشو ي ميم دچار سردرگمينكن انتخاب اعتماد    يشنامه در ا  ي نما يها تيشخص
 از يـك د هريـ  از ديف مختلفـ يواژة رنـگ تعـار  . نگـرد  ي متفاوت ميا هي را از زاو ين اثر هنر  يا

ن م   ك ند و همانطور  ك يدا م يها پ  تيشخص لمات و  كربارة   د تواند تماماً  يهنر م «: ديگو يه الرا فِلِم
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دا يـ درة  يـ نظر  به هي شب يزين مسئله چ  يا. شد با ي نقاش لمات و نه خود   ك  به نسبت) 14(» ها نشكوا
هـر  . شه شناور اسـت  ي هم ي و برا   معنا گرفتار شده است     تفاوت -ري تأخ ه هر دال در دام    كاست  

چ يد، پس هـ   ي ثابت نخواهد رس   يمدلول  به ت است و هرگز   كر حر ها د  رة دال يشه در زنج  يدال هم 
عـدم  (ه ابهام معنا    كن جاست   ي دال در نظر گرفت و درست هم       يك يتوان برا  ي نم يي نها يمعنا
وان يـ د ايـ د رنگ است، اما از ديامالً سفك يين تابلوي اكاز نظر مار. رديگ يل مكش) ت معنا يقطع

. اسـت ) 32 هنـر (» يي خطوطِ اُخرا  يمك،  يستركرد، خا  ز ... مختلف يها رنگ« شاملِ   ين نقاش يا
رژ    : استيشتري بيها  رنگي داراي نقاشي تابلوني ااما در نظر سِ

ـ ... يستركـ  خا امل از انواع  ك ي سر يك داره، با    يدينة سف يپس زم :... سِرژ  يمـ ك يحت
 كمـار .  بود، دوستش نداشتم   دياگه سف . م رنگ ك يليشه گفت خ  يم. قرمز هم درش هست   

ن يه ا كنه  يتونه بب  يوان م يا. واني ا سكبرع... ت ذهنش ين محدو يا... ده  ين سف ينه ا ك ير م كف
  )19 هنر(من چه؟   بهنه،كر كتونه ف ي هرجور دوست داره مكمار. ستيد ني سفينقاش

 يـك ه هـر  كـ نـد  ك ي مـ يبند وان جمعي و اكد ماريدة خود را با عقا    ين قسمت، سِرژ عق   يدر ا 
ـ هر شـخص د   .  دارند يگ نقاش رن  به  متفاوت نسبت  يدگاهيد رنـگ    بـه   متفـاوت نـسبت    يدگاهي

ـ ه اكـ ب آن   يـ عج. سـازد  يل مـ  ك در مورد آن را مش     يريگ ميه تصم كدهد   ي نشان م  ينقاش ن سـه  ي
ن مسئله خواننده را در انتخـاب  ي دارند، همي نقاشيك متفاوت در مورد   يدگاهي د يكشخص هر 

ه تنهـا منبـع در   كـ امـا از آن جـا      . دنـ ك ي مـ  ي است دچار سردرگم   ي نقاش يدام رنگ واقع  كه  كنيا
دام كـ ه حق بـا     كرد  كتوان قضاوت    يت است، نم  يه مملو از عدم قطع    كن متن است    يدسترس هم 

 ي متفاوت در مورد نقاشـ يدگاهين سه دوست دي از ا يكنه تنها هر  . ن سه دوست است   ي از ا  يك
ثبـات    بـه ستند و هرگـز ر هـ ييـ شه در حـال تغ يه همك ييها ز مانند دالين اثر ن  يه رنگ ا  كدارند، بل 

فـرد    بـه  يه هرگـاه از فـرد     كـ  است   يرنگ، مانند دال شناور   . ر است ييرسند دائماً در حال تغ     ينم
ت كگونه   همان. افتد ير م يتأخ  به طور مداوم   به رسد، يگر م يد ـ گو ينا َنپ مـ   يه بِ قـاً در   يعم» هنـر «: دي

ه حـول   كـ ها را     متعدد آن  ينه معا ك واژه و تم     يهستة درون   به وة نقب زدن آن   يصة زبان و ش   يخص
ـ دهد، ر  يص م يها را تشخ    آن يها زهيند و انگ  ك يم م يگردند ترس  ي موضوع م  يك ). 112( شه دارد ي

 فـرار  معنـا شه از يـ  از زبان هميعنوان بخش  بهه چطور واژگانكء آن است  ن مسئله نشان دهنده  يا
ـ در ا . نندك يد م يرده و معناها را تول    ك ـ ن نما ي د بـا خطـوط   ي سـف كم مـار  در چـش يشنامه، نقاشـ ي

ـ ا  بـه ي اسـت، امـا وقتـ   ي نقاشـ ين رنگ واقع  يه ا كم  يقبوالن يخود م   به  است؛ و ما   يستركخا وان ي
ن كه ممكگردد   يل م ي شناور تبد  يدال  به ابد و ير م يي روشن تغ  يستركزرد و خا    به م رنگ آن  يرس يم
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 ي و سرانجام هنگـام    !د هست؟ ين زرد و سف   ي ب يچه شباهت : ندكجاد  يؤال را در ذهن ا        ن س ياست ا 
ـ نظـر در مـورد هنـر ز         بـه  هكـ  يسكـ  و   ي نقاش كعنوان مال   به -ه سِرژ كم  يانتظار نشسته ا    به هك اد ي
 ... روشـن، زرد، و    يستركـ  مانند قرمز، خا   يگري متنوع د  يها  رنگ يند، نقاش ك اظهارنظر   -داند يم

ه كـ نند، همانطور   ك ي م گر فرار يديكها هم از      رنگ يه حت كرسد   ينظر م   به نطوريا. رديگ يخود م  به
ـ درسـت هماننـد     . شـوند  يدار مـ  يپد... ، پس از آن قرمز و       يستركد، سپس خا  يدر ابتدا سف   افتن ي

ن يهمـ   بـه .دهد يگر سوق ميمعناها و واژگان د  به شه مارا يه هم ك واژه در فرهنگ لغت      يك يمعنا
 تـالش   - رنگ -ورن دال شنا  يا.  در نظر گرفت   ين نقاش ي ا ي ثابت را برا   يتوان رنگ  يل هم نم  كش

ه در آن هـر  كـ تفاوت معنا -رين دال در دام تأخ   يه ا كرا  يسازد ز  ين م كما را در انتخاب رنگ نامم     
  .رسند افتاده است يمقصد نم  بهه هرگزك ييها رة داليدال در زنج

  انير افتادن پايخأت  به.2 .4
ان بـودن آن    يـ  پا ند، بـدون  ك يشنامه اضافه م  يت نما يعدم قطع   به هك از موارد قابل توجه      يكي

دن، رهـا  ياتمـام رسـ     بـه  رد، بـدون  يـ گ يل م كشنامه ش ي نما يها تين شخص يه ب ك يهر بحث . است
رسـد و در     يمـدلول نمـ     بـه  هك يدال  به هي ندارد، درست شب   يانيچ پا ين اثر ه  يه ا ك ييگو. شود يم

 شنامهيان بودن نما  يت بدون پا  ين خصوص يا.  خواهد ماند  يشه شناور باق  ي هم يها برا  رة دال يزنج
 هـا  تي از شحص  يكچ  يدر هر بحث ه   . ندك ي م كمكرسد،   يانتها هم نم    به هكد معنا   يند تول يفرا به
ان يـ پا  بـه  ، بدون ي شروع بحث و برداشت بعد     ين هر بحث برا   يرسند، بنابرا  ي نم يانيجة پا ينت به

رژ و ماريدر ابتدا، م. شود يرساندن آن رها م    ه كـ سـت  ان ايـ  در ميي گفتگوي بر سر نقاشكان سِ
رژ نبا      ي زباله م  يا هك را ت  ي نقاش كدر آن مار    ي را برا  يد چنان مبلغ هنگفت   ينامد و معتقد است سِ

رژ با نظر مار    كرد، هر چند    ك ينه م يآن هز   ين خـاطر از او عـصبان      يهمـ   به  مخالف است و   كه سِ
 ينـش كوان چـه وا   يـ ه ا كـ ن  يا  به شود و توجه خوانندگان    ين بحث بدون خاتمه رها م     يا. شود يم

د بـا  يـ ن بـاره با ي معتقد است در ا    كرا مار يشود؛ ز  يدهد، جلب م   ين موضوع نشان م   يا  به نسبت
رژ ك يند و او را از اشتباه     كوان صحبت   يا  بـرم و    ديبا: كمار«.  آگاه سازد   است ب شده ك مرت ه سِ
ان ويا و   كمار). 6 هنر(» وان حرف بزنم  ين باره با ا   يد در ا  ي ماست، با  نم، اون دوست  يوان رو بب  يا

رژ صحبت م   يدرمورد نقاش  رژ بپرسد     يوان با يه ا كنينند و ا  ك ي سِ  ين مبلغ گزاف  يه چرا چن  كد از سِ
رژ  كند  ك ي خاطر نشان م   كن مار يهمچن. رده است كد پرداخت   يامالً سف ك ي نقاش يك يرا برا  ه سِ

رژ كوان ين جمله از ا  ين بحث با ا   يخندد؛ و همة ا    يه ترشرو شده و اصالً نم     ك است   يمدت را ه سِ
در قـسمت   . )11 همـان (» نين و بب  كخنده، حاال صبر     يم: وانيا«،  ودش يآورد، رها م   يسرحال م 
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رژ و ا   ك ي هنگام يبعد ه كـ  يزمـان   بـه  هـا نـسبت    رسد روابط آن   ينظر م   به وان با هم هستند،   يه سِ
رژ با هم بودند، بهتر است       كمار رژ و ا  .  و سِ خندنـد در    يننـد و مـ    ك يگر گفتگو م  يديكوان با   يسِ
رژ دارد    كان مار يردن رابطة م  ك در بهتر    يوان سع يه ا ك يحال ه البتـه سـبب خـشم دوبـارة     ك و سِ

رژ م  رژ«: شود يسِ د يـ ه با كتو گفته     به كي اصالً. ينكست  يز رو راست و ر    ين همه چ  ك ن يسع: سِ
ره؟ البتـه اگـه     يـ  م يتباه  به  رو كره ما ك ينك ي؟ چرا اعتراف نم   يت باش يزرگ بشر  ب  دهندة يآشت
ـ     ي آشـت  يوان بـرا  يـ تـالش ا  . )15هنـر    (»ه باشه دالنش هم تباه نش   ن ا يهم جـه  ينت ي دادن آن دو ب

رژ ه        يم ف در  يـ لكت يطور ب  نيد، و خواننده هم   يآ يدست نم   به يا جهيچ نت يماند و از بحث او با سِ
نش يرسد، پس آفر   يان نم يپا  به يچ بحث يشنامه ه ين نما يم در ا  يديه د كهمان طور   . ماند يانتظار م 

ن يهمـ . نـد ك خلق ييخود معنا يها ماند تا بر اساس برداشت ي ميبرعهدة ذهن خواننده باق   معنا  
سـخن در  نگـارت در  ير ريـ ژان پ. آورد ي را از متن بوجود مـ      ي مختلف يها و معان   مسئله برداشت 

  :سدينو ي م معاصريك دراماتيها ها در متن ينش متقابل راوك: لباس ژنده
رها از هر گونه تعهـد      ... ستيص ن ي و قابل تشخ   ي فور يي معنا ي رضا الزاماً دارا   ناياسمي هنر

 ي بافتار متنـ   يكص، سخن در    ي قابل تشخ  يكط درامات يمنظور ارائة شرا    به ش برد داستان  ي پ يبرا
ست، يـ ار ن كـ  در   يه الزاماً داسـتان   كست  ين بدان معنا ن   يا. ابدي ي گسترش م  يتيچ محدود يبدون ه 

ـ    يـ  با احت  يداستان روند ه  كن معنا است    يا  به  ساده يليه خ كبل  ن بـسته  يـ گرفتـه و ا    شياط را در پ
نـد؛ چـه    كل  يمك موجود ت  يه روند آن را بر اساس اطالعات بافتار       كننده است   يا ب يخواننده و    به

 ).19-18( باشند يا حذفي و يا سرّين اطالعات فراوان يا
 لن سـؤا  يـ  بـا ا   يء مشخـص   جـه يچ نت يوان بدون هـ   ي و ا  ك مار ي هم گفتگو  يدر قسمت بعد  

 تـو  ]نكـ فرض [، ينك ي مي عروس يفردا دار . نميب بده بب  جوا: كمار«: شود يحال خود رها م    به
ن خوشـحالت  يـ ا. ديـ نك يافـت مـ  ي درية عروسـ  يـ عنـوان هد    به  رو ي نقاش ي تابلو نين ا ياتركو  

 گفتگـو   يـك  ي بـرا  يانين سؤال پا  ي ا )19 هنر(» نه؟ك ين خوشحالت م  يا] ،گهيبگو د [... نه؟ك يم
ان يـ نـد تـا پا    ين فرآ يهمـ .  داشـته باشـد    ي مختلف ين جواب و معنا   يتواند چند  يه خود م  كاست  

ماننـد،   ي مـ  ي تا انتها بـدون پاسـخ بـاق        ياريؤاالت بس   اما س . رار است كشنامه دائماً در حال ت    ينما
نـد؟  ك يها م حال رابطة خود با مادرش و مادرخوانده        به يركوان چه ف  يا: هكل  ين قب ي از ا  يسؤاالت

 و سِـرژ در مـورد همـسر    كان مـار ي م يجة گفتگو يا، نت يند؟  ك ي برقرار م  يان آشت ان آن يچگونه م 
رژ ك -وانيا  چـه  -خوانـد  ي مـ يز وعـصب يـ انگ نـد و او را نفـرت  ك ين مين توهياترك  بهه در آن سِ
دهد  ي ميدوست را با هم آشت  ] سه[ت خوب داشتن،    يژست ن «: ديگو يحا م يناس مس يشود؟ ا  يم

  ). 306 (»گذارد ي ميحل باق  راهاما مسئله را همچنان بدون
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  : رسد يان ميپا  به شعريكشنامه با ين نمايا

و .  و نه برف را    ديد را د  ي سپ يتوان ابرها  ينه م . بارد يد برف م  ي سپ ير ابرها يز: كمار
 كي دره اسـ   يسـو   به وهك از   يام و آر  ينرم  به  تنها يمرد. ن را ي زم ديا سرما و درخشش سپ    ي
ـ نـه ناپ  يدر پس زم  دوباره  ] تنها [ه مرد كبارد   يقدر م آن  . بارد يبرف م . ندك يم . شـود  يدا مـ  ي

  در ابعـاد يده، بومي خرييست، نقاش من ادوستانن ينه تريري از ديكيه ك، دوست من سِرژ  
گـذرد و    ي مـ  ]بـوم [ ين سو تا آن سـو     يه از ا  كدهد   ي را نشان م   يمرد. نج در چهار فوت   پ

  ).57 هنر( ...شود يد ميناپد

 يزيـ ان شـد، همـان چ  يـ ن شعر بيه آن چه در ا    كن است   يرد ا كتوان   يه م ك ييها از برداشت 
 تابلو يه دوستان بر روكتوان گفت بعد از آن چه  يه م كن  يا ا ي. دهد ين تابلو نشان م   يه ا كاست  

 ي قطعـ  يچ نظـر  يه معلوم است، ه   كطور   همان. ن شعر آمد  يه در ا  كجه آن شد    يردند، نت ك ينقاش
ان مـشخص و  يـ سنده پايـ ه خـود نو كرا عالوه برآن يتوان داد، ز   يامه نم شنيان نما يدر رابطه با پا   

ا يـ خواننـده و      بـه  ي زبـان  ينون گفته شد، باز   ك آن در نظر نگرفته، بنابر آنچه تا       ي را برا  يمعنادار
ن سه دوست هـم  يخود ا و  كشعر مار  «.شدياندي ثابت ب  يانيپا  به هكدهد   ين اجازه را نم   يننده ا يب

د (» مختلف را دارنديرهايان تفسكامه ك هستند   ي نقاش يمانند تابلو  ز نـشان  يـ ن نيـ ا. )5 ثيـ مِرِ
افتـد و    ير مـ  يتـأخ   به م درون آن،  يشنامه و مفاه  يان شعر هم مانند خود نما     يه پا كدهندة آن است    

 . شاندك يدنبال م  به راي متفاوتيرهاين تفسيبنابرا

   يي زدازكمر. 3 .4
دور آن    بـه   عناصر يه باق كت است   يزك مر يك ي دارا ه هر متن  كن بود   ين باور بر ا   يش از ا  يپ

ـ  ين شـ  يهم  به هكگردد،   ي آن م  يو برمبنا  نـد و   ك يجـاد مـ   ي ا ي مـتن همـاهنگ    ين سـاختارها  يوه ب
دا يـ در. شـود  ير م يه متن براساس آن تفس    كآورد   ي منسجم و با ثبات بوجود م      يستمين، س يبنابرا

  : سدينو يم ينسان در گفتمان علوم ايساختار، نشانه و بازدر اثر خود 

چ يواقع ه در -ستي ساختار ني، تعادل و سازماندهيريگ ز تنها جهتكن مريرد اكعمل
ـ چ ه بـاالتر از هـر     كـ  بل -نخواهد داشت ] و ناموزون [ درهم    ساختار يك از   كي در يفرد ز ي
  آزاد يبـاز ه  كـ  ساختار، آن چه را      يه اصول سازمانده  ك ن است يردن از ا  كنان حاصل   ياطم

نـسجام   ا ي و سـازمانده   يريگ ه با جهت  كست  ي ن كيچ ش يه. ندكم، محدود   ينام يساختار م 
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   ).88(  خواهد داديلك آزاد عناصر خود را در فرم يز ساختار اجازة بازكستم، مريس

دا، ي در ك واسازانة ژا  ياما پس از تئور   . دا برآن باور داشتند   يش از در  يه پ ك بود   يا دهين عق يا
ـ      يز بـاز  كـ ن مر يـ ه ا كن باور بود    يادا بر   يدر. ت باژگون شد  يزكن مر يا  يريـ گ شي آزاد معنـا را پ
 يـك ه هـر    كـ  - مـتن  يگر عناصر يد  به هكدهد   يل م كل واحد را ش   ك يكز  كن مر يرا ا يند، ز ك يم
 ن،يبنـابرا . دهـد  ي اجـازة عمـل نمـ      -نـد ك نقـش    يفايز اثر ا  كعنوان مر   به  خود يتواند در جا   يم

ز كـ ه بنـابر همـان مر     كـ  متن باشد    يجاكند در هر    توا يز م كن مر ي ساده، او معتقد است ا     يزبان به
ز كـ ز، مركـ ن مريـ ا«: ديـ گو ين بـاره مـ  يدا در ا يدر.  متن داشت  يك متفاوت از    يتوان خوانش  يم
 ينك در مرحلـة اول ساختارشـ      -شود ي م ي متن واساز  يكز  كه مر ك يهنگام. )89 همان(» ستين
 -ديـ  جد ييزهـا كم مر ييبهتر بگو ا  ي -دي جد يزكدنبال مر   به توان ي متن م  يجاك در هر    -شود يم

 تـوان  يز مـ كـ  مريپـس، بـا هـر واسـاز    . شـود  ي آزاد معنا ميباز  بهز منجركن تعدد مر  يا. گشت
 . دي متفاوت از متن رسيخوانش به

 -دي سفيت نقاشيزك مختلف، و نه فقط با مر   يزهاكمر  به توان با توجه   يرا م » هنر«شنامة  ينما
ان افراد، در واقع    يرابطة م .  قرار داد  ي مورد بررس  -ودش يره شدن روابط سه دوست م     يه سبب ت  ك

 شنامهيـ ن نما يا«: حايبنابر نظر مس  . شود يشنامه مطرح م  ين نما يه در ا  ك است   ين مفهوم يتر ياصل
 و كنـة مـار   يري د يرابطـة دوسـت    ).307(»  هنر هاست تا در مورد    ن انسان يشتر درمورد روابط ب   يب

رژ و ا   ـ           يره مـ  ي، ت ين نقاش يوان بر سر ا   يسِ  يـي پـا افتـاده و جز      شيشـود و آنـان برسـر مـسائل پ
رژ ك يينند، تا جا  ك ين م يگر پرخاش و توه   يديك به ن ي تـوه -وانيـ  همـسر ا   -نياتركـ   به ي حت ه سِ
ه سِـرژ  كشود  يها از آن جا شروع م   ن جدال يتمام ا . خواند ي م يز و عصب  يانگ و او را نفرت   رده  ك

پـس  . نامـد  ي زبالـه مـ    يا هكـ  آن را ت   كد و مـار   ده ي نشان م  كمار  به مت را يق د گران ي سف ينقاش
امـا طبـق    . گردد يشنامه حول آن م   يه تمام نما  ك است   يزكد مر ي سف يم، نقاش ينيب يه م كهمانطور  
نتـرل  كتوانـد ثابـت و    ي نميزكچ مري واسازانه، ه ين گفته شد، بر اساس تئور     يش از ا  يآن چه پ  

گـر  ي ديزكدگاه مريهستند تا متن را از دن اصل، نگارندگان برآن يبر هم . نندة مطلق متن باشد   ك
  .  قرار دهنديمورد بررس

 ي نقاشـ -شنامهيـ ز نماكـ مر  بـه يرسد ارتباط ينظر م  بههكه ي در حاشيتيعنوان شخص  به وان،يا
ه كـ رد  يـ قـرار بگ  » هنر«د  يز جد كعنوان مر   به تواند ينانه م يزبيق و ر  ي دق ي ندارد؛ با خوانش   -ديسف
ه رابطة كوت اوست كرود و در واقع حضور و س    يش م يپ   به ار او ك اف  رفتار و  يشنامه بر مبنا  ينما

رژ را   كان مار يم وان در منـزل سِـرژ      يـ ه ا كـ  يهنگـام ،  »هنـر  «يدر ابتدا . شاندك ي م يرگيت  به  و سِ
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ـ   بـه   را ياش دربـارة نقاشـ     دهيـ  و عق  كهمان است، بحث درمورد مار    يم شد و سـبب    كـ  يش مـ  يپ
رژ نسبت  يت ب يحساس ن باور  ينامد و بر ا    ي را ترشرو م   كوان، مار يا. شود ي م كرفتار مار   به شتر سِ
اش  قهيسـل : وانيـ ا«:  هنر مدرن را نـدارد ك دريين تواناي است، بنابرا يكالسكقة او   يه سل كاست  

 هنـر (» ...ي ازش دار  يعچه توق . رو دوست داره  ] يميو قد  [يكالسك يزايال چ ك، اون   يكالسك
وان سـبب   يـ دة ا يـ عق.  و سِـرژ اسـت     كان مار ي م يتس دو يدگي از هم پاش   ين آغاز ماجرا  يا. )15

رژ  يم نم كـ  يه بخـاطرش اون و سـرزنش مـ    ك يزيچ «: را مورد سرزنش قرار دهد     ك، مار شود سِ
ه سرزنـشش   كـ ش  يخـاطر نفهمـ     بـه  من. شيتكنزا ي بودنش، ب  يلحن حرف زدنش، از خود راض     

ـ  كـ  يوان از روز خوش   يه ا ك ين، هنگام يعالوه بر ا   ).15 همان(» نمك يم  يا سِـرژ داشـت بـرا      ه ب
 را ك حـسادت مـار  -نار هم سرخوش و خندان بودندكه چقدر آن دو در   ك - سخن گفت  كمار

رژ نه تنها در     كرا مار يخت، ز يبرانگ  يگر برسر نقاشـ   يديكه با   كنار هم خوشحال نبودند بل    ك و سِ
 .ديـ ه خندكـ اول سِـرژ بـود   : وانيـ ا«: گر شده بودنـد   يديك يرده بودند و سبب ناراحت    كبگومگو  

رژ : كمار » يخنده افتـاد    به د و تو هم پشت سرش     يه خند كاول اون بود    ... ديه خند ك بود   اول سِ
 مـورد   يه نقاشـ  كـ رده بود   ك بود، اعتراف    كوان نزد مار  يه ا ك ين، هنگام ي عالوه بر ا   ).16 همان(

رژ رسيه وقت ك ير آن قرار نگرفته است، در حال      يپسند او نبوده و تحت تأث      د، خـالف آن  ي نزد سِ
 قـرار   ين نقاش ير ا يقاً تحت تأث  يبرد و عم   يه از هنر مدرن لذت م     ك -ردكان  يه گفته بود ب   كه را   چ

تـو  : كمـار «. )17 هنر(» ومدياما راستش بدم هم ن    ... ومدي خوشم ن  ياز نقاش : وانيا«. گرفته است 
رژير نقاشيتحت تأث رژك ي و اما هنگام).19 همان(» نه: واني؟ اي قرار نگرفت سِ    :دي رسه نزد سِ

] ريتحـت تـأث   [نظرم تو     به اما... رش قرار گرفتم، بله   يتحت تأث ... امالًكمن  ... بله: وانيا
  .يقرار نگرفت

  ؟يها واقع شدن رنگير ايو تو تحت تاث: كمار
  . )32 هنر(ر قرار گرفتم يثأتحت ت... بله: وانيا

 و ك مـار -يشگيـ امالً متناقض است، سبب اختالف نظر دو دوست هم  كه  كوان  ين رفتار ا  يا
رژ ن كـ مم. شـود  يان آن دو مـ    يجدل م   به ن اختالف نظر منجر   يه هم كشود   ي م ي بر سر نقاش   -سِ

ل كـ شـود و     ي محـسوب مـ    يا هي و حاشـ   يي جز يتيوان، شخص يه ا كنظر برسد     به ن طور ياست ا 
رژ م   كان مار يداستان حول جدل م     ستي ن يسكن جدل   ي ا يگردد، اما در واقع مسبب اصل      ي و سِ

رلنـد،  يا تـاب خـود   ك در   يچارد هورنب ير. دهد يه از خود نشان م    ك ي با رفتار متناقض   وانيجز ا  به
] اما. [ز آنان است  دفاع ا  يدو دوست برا    هر وان، منتخب يدوست، ا ن  يسوم«: سديون يمرلند تو   يا
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و  جنـگ    ة اوج شنامه، نقطـ  يـ  نما يها شتر صحنه يوان از ب  ي ا ي دو پهلو   متزلزل و  يها يسرهم بند 
رژكاران م يم [يدعوا ت داسـتان قـرار   يزكه در مركوان است ين ايو حاال، ا ).563(» است]  و سِ

توانـد   ي م يا مفهوم يم هر فرد    يديه د كطور   پس همان . ديافزا يشنامه م يت نما يعدم قطع   به دارد و 
د يـ ز جد كـ عنـوان مر    بـه  هكوان است   ين ا يه حاال ا  كطور   رد، همان يز متن قرار بگ   كگاه مر يدر جا 

 كه مارك ي هنگاميحت. برد يش ميپ  به داستان را  -دهد يد و انجام م   يگو ي آن چه م    با -شنامهينما
رژ با هم    : سِـرژ «: هوده اسـت  يد احمقانه و ب   ي سف ين نقاش يه دعوا بر سر ا    كرسند   يتوافق م   به و سِ

 يلي خ يزندگم،  ير بد يش گ ن قدر ب  ي نداره ا  ي تابلوئه، لزوم  هين فقط   يد، ا ي خب، گوش بد   يليخ
رژ گفتـة ا كآن جا . دهد يز را برباد ميوان، همه چي بردن نام ا   ).20 هنر( ». ..وتاهك وان را در يـ ه سِ

اش را از دسـت داده       يترشرو شده و حس شـوخ طبعـ       ] كمار[ه او   كند  ك يرار م ك ت كمورد مار 
ضـعف    بـه  ان آنـان رو   يـ  م ين رابطة دوسـت   يشود و بنابرا   ي م ك مار  ت دوباره ياست، سبب عصبان  

رژ برداشته بود و بابـت رفتـار تنـد و             ي آشت ين قدم را برا   ي اول كه مار ك يدرحال. گذارد يم  با سِ
 يزيـ  چ ين نقاشـ  يـ ه در اعمـاق ا    كـ ن  يـ ان ا ي با ب  - نشان داده بود   يه در مورد نقاش   ك يا عجوالنه

  . رده بودك ي از او عذرخواه- شاعرانهيوجود دارد، حس
رژ شـده    كان مار يجدل م ه سبب اختالف و     ك نبود   ين نقاش يم ا يديه د كطور   پس همان   و سِ

دار بماند، چون هر دو     يشان پا  ينار گذاشته تا دوست   كقه را   ي اختالف سل  يآسان  به را آن دو  يبود، ز 
ه كـ وان بود   ين ا يپس ا .  است ي اثر هنر  يك ي نقاش ين تابلو يه در هر حال ا    كن باور بودند    يبر ا 

 يه نقاشـ كـ رسد  ينظر م  به اولدر نگاه. ن اختالف شدي سبب شروع ا   كبا ابراز نظر درمورد مار    
 عنوان  به ،يشنامه، نقاش ين نما ي ا در«: ديگو يشاپ م يه تام ب  كهمان طور   . ز داستان است  كد مر يسف

 نـة اشـخاص را نـسبت   يريمـسائل حـل نـشده و احـساسات د       ه  كـ نـد   ك يور عمل م  زياتالك يك
 يسـقوط شخـص    بـه هديـ چي پيلكشـ   بـه هكند ك ينده مي فزايبحث  بهليتبدگر يديكشان با    رابطه به
زند و   ي را برهم م    يه رابطة دوست  كوان است   ين ا يم، ا يه نشان داد  كاما همانطور   ). 4(» انجامد يم

 گفتگـو   يه حتـ  كـ تـا آن جـا      . ان است قرار دارد   يه درجر ك يت بحث يزكه در مر  ك است   يسكاو  
  : ال برودر سؤيشان ز اني مكشود داشتن وجه مشتر يشود و باعث م يوان سبب دعوا ميدربارة ا

 ه من حس  ك ينك ي م يارك، و   يگ ي م ينجوري ا يحق با توئه وقت   ... هحق با توئ  : كمار
ـ ه من و اكتونم بفهمم  يدم نمي دييهويه، كنه يه هست اك يزيچ...  داشته باشم يبدتر وان ي

  ...وان اصالً بر چه اساسيدونم رابطة من و ا ينم... ميار باهم دكي مشترچه وجه
  ... ماست؟ني بكي مشترزيه چه چك ي دارينظر] ؟يمن و تو چ: [سِرژ
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  .)36 هنر( ...نهك ي مي طوالنيه ما رو وارد بحثك يالؤن سيا: كمار

 ندارد، اما حضور ناحضورش، همچنـان       يكيزين صحنه حضور ف   يوان در ا  يه ا كبا وجود آن    
ه داده شـده  شناميز نماكعنوان مر د بهي سف ينقاش  به هك يم، برتر يديه د كهمان طور   . پررنگ است 

ت يـ زكن مريـ ه اكـ رد كد فراموش ياما نبا. وان نسبت داده شد  يا  به ان رفته و  ين جا از م   يبود، در ا  
  .ن شوديگزي جايگريد ديز جدك و با مريتواند واساز ينوبة خود م  بهزيد نيجد

رژ م    يردن شرا كوان قصد آرام    يه ا ك ي از متن، هنگام   يدر قسمت  دقـت  «: ديـ گو يط را دارد، سِ
زه؟ يـ ر ين دعوا م  يش ا يآت  به زميات فقط داره ه    ش مابانه يشكن رفتار   يوا) ردنكم  آرو(ن  يا يردك
رژ كن بار است    ي نخست ين برا يا. )40 هنر(» ؟دهي جد زي چ هينم  يا ه كـ دهد  يوان هشدار ميا  بهه سِ

تـر   ان آن دو را خـراب يـ  و سِـرژ را دارد، رابطـة م   كان مـار  يط م يردن شرا كهرگاه او قصد آرام     
رژ، ا  يبنابرا. ندك يم ن يـ ز، دوبـاره ا   يـ  ن يانيو در قسمت پا   . داند ين باره مقصر م   يوان را در ا   ين سِ
رژك ماريه از سو كوان است   يا ه كـ را يـ رد، زيگ يعنوان دردسر ساز مورد سرزنش قرار م  به و سِ
  :رده استكر آمدنش خراب يه شب آنان را با دكوان است ين ايا

  ...امشب گند زد، من بودم؟  بههك يسكن ين بگيخوا ي، مديسؤالم جواب بد  بهفقط: وانيا
، و مـارو بـا    يردكـ  هـم ن   يخـواه  ، معذرت ير داشت يخأقه ت يتو چهل و پنج دق    : كمار

  ...يردكات خفه  ي شخصيها هيگال
ـ   و اون رخوتت، اون رخوت نظاره     : سِرژ   رو ك، مـن و مـار     ات تفـاوت محـض     يگر ب

  ...شوندكها  ن افراطيبدتر به
 يردكـ تو دردسر درست    .  باهاش موافقم  امالًكن موضوع   يگه، سر ا   ي م راست: كمار

  . )51 هنر(

رژ هردو ا    كن، مار يبنابرا . ننـد ك يدانند و او را با اتهاماتشان بمباران مـ         يوان را مقصر م   ي و سِ
ه كـ وت و رفتـار اوسـت   كن حضور و سيز توجه قرار گرفته و اكه در مركوان است ين ا يحال ا 

  .زدير يفات مآتش اختال  بهزميه

  جه ينت. 5
 شـناور، و    يهـا   تفـاوت معنـا، دال     -ري چون تـأخ   يمي مفاه يدا بررو ي در كة ژا ينظر  به با توجه 

واقع شـده    »هنر«شنامة  ي نما يت اصل يعنوان محور   به ه در ابتدا  كد  ي سف يه نقاش كم  يدي، د ييززداكمر
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.  قـرار گرفـت  يبررسـ گـر مـورد   ي ديدگاهيـ  از د-واني ا -يديت جد يزك شد و با مر    يبود، واساز 
رژ    كمار  د و هنر مـدرن اسـت،      ي سف يد اختالفاتشان بر سر نقاش    يرس ينظر م   به ه در نگاه اول   ك و سِ

. وان اسـت يـ دورتشان در واقع حضور و رفتـار ا       ك اختالفات و    يه علت اصل  كدند  يجه رس ين نت يا به
ردن اختالفاتـشان  نـار گـذا  ك  بـه مي و سِـرژ تـصم    كه مـار  كم  يديشنامه د ين نما ي از ا  ييها در قسمت 

ن همه جـدل    ي، ارزش ا  ي نقاش يكه  كدند  ين باور رس  يا  به گر گرفتند و هر دو    يديكردن با   ك يوآشت
هـا   ان آن يـ وان سـبب بـدتر شـدن رابطـة م         يـ شان را ندارد، اما هر بار حضور ا        ن بردن رابطه  يو از ب  

 باعـث شـدت گـرفتن       رده و كـ جاد  ي آنان اختالل ا   يا سهوا در گفتگو   يه او عمداً و     كرا  يشود، ز  يم
ند و  ينـش  يز متن مـ   كعنوان مر   به دي سف يگاه نقاش يوان در جا  ين، ا يبنابرا. ها شده است   ان آن يجدل م 
نوبة خـود     به زيد ن يت جد يزكن مر يه ا كرد  كد فراموش   ياما نبا . ندك يان افراد را دگرگون م    يروابط م 

هـا و    سكه مملـو از پـارادو     كـ  واقع شـده     يستم زبان يه در س  كرا  يشود ز  ي م -ي واساز -ييزدا زكمر
 داسـتان  يعنـوان محـور اصـل     بهواني ايجا  بهتواند يه مك يگري مثال مفهوم ديبرا. تناقضات است 

رژ و ا    به  نسبت كدر نظر گرفته شود، عالقه مار      ه كـ خواهـد    ي نمـ  كه مـار  كـ ت اسـت    يـ ن واقع يسِ
رژ بگ     يد جا ي سف ينقاش  يلـ يه ارزش او خ   كر است   ن باو ي بر ا  كه مار كرد و از آن جا      ي او را نزد سِ

رژ برا  ك است   يتر از ارزش پول هنگفت     شيب ه سِـرژ   كن خاطر   يا  به رده و كنه  ي هز يد نقاش ي خر يه سِ
  . ندك يرده، بحث را آغاز مك يداريآن را بدون مشورت با او خر

شنامه در نظر   ين نما يز ا كعنوان مر   به توان ي را م  يم مختلف ينون گفته شد، مفاه   كبنابر آنچه تا    
تواننـد از   يپـس، خواننـدگان مـ   . نـد ك يار مـ ك را آشـ ي مختلف ي معان يها هيدام ال كه هر كرفت  گ
ه كـ همان گونه .  برسندي مختلفيمعان  به قرارداده و  ين متن را مورد بررس    ي ا ي متفاوت يها دگاهيد

  ).176(»  متفاوت استيها ها و لذت بردن ان خوانشكهنر سرشار از ام«: ندك يان ميب مارتا متِئو
 آن هـر  يه برمبنـا كـ  وجود داشـت  ين در مورد متن ادب    يش از ا  يه پ ك يدگاهيدر مقابله با د   

ز هر اثر   كدا مر يدگاه در يگرفت، از د   ي قرار م  يز مورد بررس  ك مر يكت  يمتن تنها براساس محور   
 مـتن  ي برايتيعنوان محور  بهتوان ي متن را م يجاك در هر    ي هر مفهوم  يعنيست،  يز آن ن  كدر مر 

. دي رسـ ي مختلفـ يمعـان   بـه   قرار داد و   ي همان مفهوم مورد بررس    يرفت و آن را برمبنا    در نظر گ  
 يد معـان  يـ هـا و تول    ان خـوانش  كـ ه ام كـ  معنـا، بل   يك خوانش و    يكن گونه هر متن نه تنها       يبد

ر سـاخته و  يپذ انكد معنا را اميد و بازتولية واسازانه تولين، نظريبنابرا. آورد ي را فراهم م يمتفاوت
پس معنـا از    . اندازد ير م يتأخ  به  متن، يعنوان تنها معنا    به  را يك درمورد انتخاب هر   يريگ ميتصم

ر يتـأخ -تفـاوت   بهشهي هم يد است برا  ي شناور دائماً در حال بازتول     يها رة دال يه در زنج  كآن رو   
 . دچار است
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