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مفهىم حضىر و غیاب در رویکرد واسازی:
خىاوشی از آثار وقاشی آیدیه آغداشلى
فيشوصه ؽيبايی سمىايی

1

<

دايؼآهىخته دکتشی ،دايؾگاه آصاد اعالهی ،وادذ ّلىم و تذميمات تهشاو ،سؽته فلغفه هًش ،تهشاو ،ايشاو

چکیده
ايى جغتاس کىؽؾی اعت تا اص هًَش واعاصی هفاهين Eدنىس Dو Eغياب Dسا تذليل کشده و با
خىايؼ اص چًذ احش يماؽی بش آو تأ کيذ يمايذ .بذج افلی ايى هماله ؽاهل دو بخؼ اعت .ابتذا
دميمت يماؽی Dدس سويکشد واعاص دسيذايی بشسعی هیؽىد.
هفاهين Eدنىس و غياب Dو E
ِ
عپظ دس بخؼ دوم چهاس احش اص آحاس يماؽی آيذيى آغذاؽلى ( ،)3339يماػ هْافش ايشايی با
خىايؼ واعاصی تذليل خىاهذ ؽذ .ايى چهاس احش با ًّىاوهای هىيت ،ؽشلی ،هْمای عىم و
هْمای پًجن دس کاسياهه هًشی آغذاؽلى هيشح اعت .هغأله افلی پژوهؼ چگىيگی خىايذو
آحاس يماؽی دس سويکشد واعاص ،و با تأ کيذ بش هفهىم تمابلی دنىس و غياب اعت .اهميت بشسعی
آحاس آيذيى آغذاؽلى به ًّىاو يمىيه ای اص يماؽاو يىگشای ايشاو ،به دليل فمذاو يمذ و بشسعی دس ايى
سويکشد بىده Fسوؽی هبتًی بش خىايؼ واعاص که تاکًىو کمتش هىسد تىجه والِ ؽذه اعت .گغتشده
ؽذو هًْای احش به جای دعتيابی به يک دميمت هتْيى و يا هًْای وادذ هتکی به دنىس،
ههنتشيى دعتآوسد خىايؼ واعاص هیباؽذ .دس يهايت آوچه که ايى سويکشد به ًّىاو تىايؼ دس
دىصه يمذ يماؽی و بهىىس کلی تذليل و هيالْه دس دىصه هًش هيشح هیکًذ ،هیتىايذ گاهی هؤحش
دس جهت ؽًاخت و بشسعی الگىهای صيباؽًاعی دس هًش هْافش ايشاو بهکاس سود.
واژگان كلیدی :دسيذا ،واعاصی ،دنىس ،غياب ،آيذيى آغذاؽلى.
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مقدمه

;

ژاک دسيذا ( )<::>-;C=:هْتمذ اعت که ؽًاخت تفکش افالىىيی و يَشيهی دو
جهاو او ،ههنتشيى هبًای هتافيضيک دنىس و تمابلهای دوتايی سا تؾکيل هیدهذ .اص
يَش دسيذا ايى سهيافت هتافيضيکی بهىىس ّميك با تاسيخ و تفکش غشب دسآهيخته و سهايی
<
پی آو اعت تا با واژگىو عاختى
دس
اص آو به عادگی هيغش ييغت .او با ساهبشد واعاصی،
ِ

يگشػ تمابلی اص ايى سويکشد هتافيضيکی خالفی يافته و به دىصه و گغتشه ياهتْيى
ايى يىُ
ِ

و ياپايذاس ايذيؾه دشکت کًذ .دسيذا هْتمذ اعت که يکی اص هشادل واعاصی و يکی اص

عاصی تمابلهای دوتايی اعت .يکی
ساههای بشوو سفت اص تفکش
ِ
هتافيضيک عًتی ،واژگىو ِ

=

اص با اهميتتشيى ايى تمابلها که يمؼهذىسی دس تفکش عًتی غشب داسد ،تمابل دنىس
ِ
ِ
هًْای هغتی هميؾه دس
تفکش غشب،
ابش غياب> اعت .دسيذا بذج هیکًذ که
ِ
دسکل ِ
دس بش ِ
ِ
?
َ
گشو دنىس بىده و تمام هْايی ايى واژه سا دس بشداسد .ايى بذج با تفکش هاستيى هايذگش
( )3889 -3971فيلغىف آلمايی آغاص ؽذه اعت .بشسعی آسای هايذگش به ًّىاو پيؾيًهی
سويکشد دسيذا بهويژه دس خقىؿ هفاهين تمابلی دنىس و غياب واجذ اهميت اعت .دس
والِ يگشػ هايذگش دسباسهی هفهىم هغتی و دنىس ،تفکشی بىد که هايذگش سا به اهتًاُ اص
هتافيضيک کؾايذ .بيؼتشيى تاحيش هايذگش بش دسيذا سا هیتىاو دس گراماتولوژى ()3977
هؾاهذه کشد.

@

دسپی آو اعت تا با يىّی تخشيب به پشعؼ اص
هايذگش دس کتاب هستی و زمان
ِ

هغتی ،با دس يَش گشفتى تاسيخ آو بپشداصد .ايى يىُ اص تخشيب ،بشای هايذگش هًْای علبی
و هًفی يذاؽته ،بلکه جًبهای ايجابی داسد .هايذگش دس عخًشايی با ًّىاو Eصهاو و هغتیD
______________________________________________________
1. Jaques Derrida
2. Deconstruction
3. Presence
4. Absence
5. Martin Heidegger
6. Destruktion
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دس عال  ،3911واژهی) (Abbauسا بهجای) (Destruktionبهکاس بشد .او تالػ داؽت
تا آوچه که دس ايذيؾه و آحاس هغتیؽًاعی عًتی رکش يؾذه سا با خىايؾی هناّف اص هتىو
تغييش ّمذه هفهىم واعاصی سا اص هايذگش وام هیگيشد .يکی
عًتی اسائه دهذ .دسيذا با دو ِ

ايى که ،بش خالف هايذگش به ديبال اديای هًْای هغتی دس يىياو باعتاو پيؾاعمشاىی که
دس تاسيخ هتافيضيک کًاس گزاؽته ؽذه يبىده و ديگش ايىکه ،دسيذا واعاصی سا يه يک
وٍيفهی هغتیؽًاعی بلکه فشايًذی اص خىايؼ هتىو هیدايذ .دسيذا هْتمذ اعت که تمام
;
باصی دنىس و غياب اعت .بًابشايى او دس ساهبشد
اؽکال يىؽتاسی ،وجهی اص Eباصی Dيا ِ

واعاصی هفهىم غياب سا دس همابل هفهىم دنىس هيشح هیکًذ.

ايى تذميك با بشسعی چهاس عىال ّمذه بش بشسعی ساهبشد دسيذا تأ کيذ داسد .اول،
هفهىم دنىس دس ايذيؾه دسيذا چگىيه تبييى هیؽىد؟ دوم ،دسيذا هفهىم غياب سا چگىيه
دس همابل هفهىم دنىس به چالؼ هیکؾذ؟ عىم ،هغأله تبييى دميمت دس يماؽی اعت.
حقیقت وقاشی ،به بحث هايذگش دس کتاب سرآغاز کار
دسيذا دس هىلْيت چهاسم کتاب
ِ

دميمت يماؽی سا با اسجاُ به يمذ هايشؽاپيشو به آو تذليل هیکًذ.
هىرى پشداخته و
ِ
چهاسم ،به خىايؼ چًذ احش اص آحاس يماؽی آيذيى آغذاؽلى ( )3339دس سويکشد واعاص و با
تأ کيذ بش هفهىم دنىس و غياب پشداخته هیؽىد.
آحاس آغذاؽلى بشای اهالی هًش و هياو يماؽاو هْافش ايشاو آؽًاعتّ .لت ايتخاب ايى
آحاس به ًّىاو يمىيهی ؽًاختهؽذه دس يماؽی هْافش ايشاو ،به هخابه يک هتى اهکاو خىايؼ
واعاص سا پيؼِسو هیگزاؽت و مشوست ىشح آو سا بشای بًذه فشاهن هیکشد .هذف اص ايى
پژوهؼ ،هْشفی اهکاياتی اعت که خىايؼ واعاص بشای تذليل آحاس هًشی و به خقىؿ
ِ
يماؽی هْافش هیتىايذ هيشح هیکًذ :دس خىايؼ واعاص اص آحاس يماؽی آغذاؽلى به
سويکشد التماىیّ ،ذم ليْيت و دزف دميمت دسوو احش و يغبی ؽذو هًْای ًّافش
هیتىاو سعيذ .مشوست پژوهؼ دس ايى اعت که ممى آؽًا ؽذو با ايى سويکشد ،دس يمذ
______________________________________________________
1. Play
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اهکاو خىايؼ واعاص اص آحاس يماؽی هْافش ايشاو فشاهن هیؽىد Fسويکشدی که
ّملی
ِ

پژوهؼگشاو ها تاکًىو اهتماهی به آو يذاؽته و يا کمتش به آو پشداختهايذ.
مفهىم حضىر در اودیشه دریدا

دسيذا هْتمذ اعت دنىس هفهىهی اعت که دس عشاعش فلغفه غشب وجىد داسد و عاصهاو
دهًذهی هفاهين هتافيضيکی هغتی اعت ،و تمام واژههای صهيًهای هتافيضيک سا هيشح
هیکًذ .دسيذا دس هتىو خىد هخالهايی سا بشای سوؽى کشدو هفهىم دنىس هيشح هیکًذ:
هغتی رهى ،دنىس اؽتشاکی خىد و ديگشاو و
خىد تفکش يا هىؽياسی ،دنىس
دنىس ِ
ِ

ؽًاعاو
الخ .به اّتماد او تمام تجشبهگشاياو ،ايذهآليغتهاّ ،ملگشاياو ،والِگشاياو ،سواو
ِ
پذيذاسؽًاط دتی عاختاسگشاها اص آو هبشا ييغتًذ .اها پيؼ اص دسيذا ،هايذگش ييض با سويکشد
ايتمادی يغبت به فالعفه عًت هتافيضيک به پشعؼ اص هغتی بشآهذ .به اّتماد او هتفکشاو

عًتی هتافيضيک هغألهی هغتی سا فشاهىػ کشدهايذ Fالبته فيلغىفاو يىيايی پيؼ اص
ِ
افالىىو و عمشاه يًْی آياکغيمايذس ،هشاکليتىط و پاسهًيذط به هغألهی هغتی تىجه
داؽتًذ .اها پظ اص افالىىو و با ىشح يَشيه ايذه و دوپاسهگی هياو جهاو هْمىل و جهاو
هذغىط ،هفهىم هتافيضيکی دنىس اولىيت يافته و دسيتيجه هغتی بهفشاهىؽی عپشده
ؽذ .بذيى تشتيب و به صّن هايذگش ،بيگايگی ايغاو اص جهاو و تالػ دس جهت هغلو
ؽذو بش آو اداهه يافت.
بذج هايذگش هغألهی غفلت اص پشعؼ دس خقىؿ هغتی بهىىس کلی اعت،
هايذگش هْتمذ اعت که ايى وٍيفه با ساهًمايی گشفتى اص پشعؼ هغتی ،هغتیؽًاعی
باعتايی سا عاخت گؾايی هیکًذ .ايى عاختگؾايی هًفی ييغت ،بلکه به هًْای پىؽؼ
بشداؽتى اص ويژگیهای هخبت و فشاهىػ ؽذه آو اعت .يمادی آو هْيىف به اهشوص اعت.
______________________________________________________
; .هايذگش ،هاستيى ،هستی و زمان ،تشجمه ّبذالکشين سؽيذياو ،تهشاو ،يؾش يی3389 ،ػ ،فـ.33-33

;
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هفهىم هغتی سا به هخابه هذلىل اعتْاليی
دسيذا هْتمذ اعت که هايذگش به يذىی خاؿ
ِ

;

هيشح کشده اعت .به اّتماد هايذگش پشعؼ اص هغتی ،هذلىلی سا هیىلبذ که هًْای حابت
و اص پيؼ تْييى ؽذه داسد و دس ايى دالت هغتی هماو هذلىل يهايی و يا اعتْاليی
خىاهذ بىد .بًابشايى دس سويکشد دسيذا ىشح عاختگؾايی هايذگش ييض هايًذ عايش
فالعفهی غشب هتکی بش هتافيضيک دنىس اعت.

کشيغتىفش يىسيظ< دس کتاب شالوده شکىی دس خقىؿ تفاوت آو با ساهبشد دسيذا

تىميخ هیدهذ کهE :ىشح هايذگش بشای تخشيب هتافيضيک بشخالف ىشح دسيذايی
هْيىف به يؾش هًْاهای هتکخش يبىده ،هیخىاهذ هًْا سا به عشچؾمهی ؽايغته و با خىد
اهکاسی دسيذا و دس ّيى
يگايهاػ باص گشدايذ .ايى اعت که هايذگش يضديکتشيى هتفك س
ِ

دال _با تىجه به اختالف اعاعی فىق_ به ًّىاو ههنتشيى دؽمى اهشوصی او هذغىب

هیؽىد =.Dاو دس اداهه هیگىيذE :دس والِ تا دذی هیتىاو به اؽتشاکات بغياس آؽکاسی
هفهىهی همشس دس فلغفه غشب
بيى ؽالىدهؽکًی و ىشحهايذگشی تخشيب پيىيذها و ليىد
ِ
ِ
پی بشد .دس هش دو هىسد ،هغأله به عشوکاس پيذا کشدو با صبايی که عًت به اسث گزاؽته ،دس
ّيى دفٌ ؽکاکيت ؽذيذی يغبت به اّتباس يا دميمت غايی آو ،هشبىه هیؽىد >.Dبه

صّن دسيذا ،هايذگش ييض هايًذ عايش فالعفهی عًتی دميمت وجىد سا اهشی هغتمش دس دال
دامش هیؽماسد.
غیاب در مقابل حضىر
دسيذا عًت فلغفهی غشب سا اص افالىىو تا هايذگش هغتمش دس اهش دامش و هتافيضيک
دنىس ديذه اعت .يکی اص ههنتشيى ساهبشدهای دسيذا به چالؼ کؾايذو دنىس دس تفکش
______________________________________________________
1. Transcendental signified
2. Christopher Norris
= .يىسيظ ،کشيغتىفش ،شالوده شکىی ،تشجمه پيام يضدايجى ،تهشاو ،يؾش هشکض3388 ،ػ ،ؿ.331
> .هماو ،ؿ .331
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عًتی غشب اعت .دسيذا با اهميت بخؾيذو به هفهىم غياب دس هفاهين تمابلی
دنىس/غياب بشای ّبىس اص هتافيضيک دنىس تالػ هیکًذ .دسيذا اص ىشيك گغتشػ دادو
هفاهيمی چىو باصی ،خيال و اعتْاسه به تبييى هفهىم غياب هیپشداصد .اص يَش دسيذا تمام
اؽکال يىؽتاسی و تقىيش به هخابه هتى وجهی اص باصی دنىس و غياب اعت .ؽايذ بشای
دسک بهتش بتىاو خىدآگاهی و ياخىدآگاهی سا بتىاو به هفاهين دنىس و غياب يغبت داد،
دس دميمت Eخىدآگاهی با عادت دنىس پيىيذ داسد و ياخىدآگاه با عادت غياب دس
استباه اعت.D

;

دسيذا هْتمذ بىد که باصی هیتىايذ هبيى غياب هشگىيه هذلىل اعتْاليی بىده که
ِ
گغتشهای اص هًْاها سا هيشح يمايذ .اص يَش دسيذا يىؽتى يىّی باصی اعت که ،يؾايه
هتافيضيک دنىس اعت .دسيذا دس ووشتار و دیگربودگی
تخشيب و تفکيک هغتیؽًاعی و
ِ

دعتکن دو تفغيش اص عاختاس و يؾايه و باصی هیتىايذ وجىد داؽته
تىميخ هیدهذ کهِ ،
سهض
پی سهضگؾايی و تْبيش اعت ،يًْی دس سويای گؾىدو ِ
باؽذ :يکی تفغيشی که دس ِ
دميمت يا افل و هًؾاء اهىس اعت تا بتىايذ اص Eباصی Dيجات يابذ .ديگش ايى که،

ت فغيشی که دس پی يافتى افل و هًؾاء ييغت .يًْی به باصی تى هیدهذ و عْی هیکًذ به
وسای ايغاو و ايغاوگشايی بشود <.با تىجه به سويکشد دوم ولتی با يک احش ،هتى ،افغايه،
داعتاو و يا يک يماؽی بههخابه هتى سوبهسو هیؽىين يمیتىاو اهيذواس بىد که دسوو آو
چيضی هْيى و ليْی سا کؾف کًين ،بلکه فمو هیتىاو دسوو آو باصی کشد .بهّباست ديگش
دسيذا بش اعاط ايى ديذگاه همىاسه اهکاو عاختى و فهن هًْای ديگش سا جايض هیؽمشد.
دسيذا دس ووشتار و دیگربودگی بذج خىد سا دس خقىؿ باصی ايىگىيه اداهه هیدهذ

که هفاهيمی چىو خيال= و اعتْاسه ;،باصی دسوو هتى سا همکى هیعاصيذ .دسيذا به يمل اص
______________________________________________________
; .ميمشاو ،هذمذ ،ژاک دریدا و متافیسیک حضور ،تهشاو ،ايتؾاسات هشهظ3381 ،ػ ،ؿ @.B
2. Derrida, J., Writing and Difference, A.Bass(Trans.), London, Rotledge,
2002, p.309.
3. Imagination
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کايت بياو هیکًذ که خيال يک ّاهل لذستمًذ بشای آفشيًؼ اعت .دس آفشيًؼ صيبايی،
ادی خيال بش ايى
ّمل دس خذهت خيال اعت اها ،خيال دس خذهت ّمل ييغت .صيشا آص ِ

والْيت تأ کيذ داسد که بذوو هفهىم به ؽاکلهعاصی هیپشداصد <.بهيَش دسيذا بشای دسک
ّمل آفشيًًذه ،ؽخـ بايذ خىد سا به دسوو آصادی ؽاّشايه که اهشی ياهشئی اعت،
خيال آفشيًًذه چيضی جض اعتْاسه ييغت .هنچًيى او دس کتاب
باصگشدايذ .به ّميذه او ِ

حقیقت وقاشی هیگىيذE :تجشبهی صيبايی ،بذوو آصادی باصی تخيل وجىد يذاسد =.Dبه
ايى تشتيب دس يگاه دسيذا هفاهيمی چىو خيال و اعتْاسه دسوو هتى ،هفهىم هتْيى دنىس
سا به باصی دنىس و غياب هبذل هیکًًذ.
به يَش دسيذا فمو اص غيبت هذل _يه غيبت ايى چيض يا آو چيض ،بلکه غيبت هش چيض
که دس آو اص هش دنىسی خبشی اعت_ هیتىاو الهام گشفت .يا بهّباست ديگش هیتىاو
احشی سا ايجاد کشد .به ايى تشتيب يک احش اص افل و هًؾاء خىد پًهاو هیؽىد .دسيذا
هیگىيذE :چىو ايى ييغتی ابژه هذغىب يمیؽىد ،به هميى دليل ابژه خاؿ يک احش
همىاسه ؽيىهای اعت که دس آو خىد ايى ييغتی به وعيله ياپذيذ ؽذو و غياب تْييى
ؽذهاعت .ايى گزاس به تْيى احش ،به هًضله اهش پًهاو کًًذه هًؾاء خىد اعت .اها ايى افل
و هًؾاء فمو دس اهش هبذل و هتغيش> همکى و لابل تقىس اعت ?.Dدس خقىؿ بذج
غياب دس تمابل با دنىس ،کاليًض و هيبليى دس کتاب دریدا به يمايؾگاهی اص ىشادی و

ات کىس@ دس هىصه لىوس
يماؽی اؽاسه هیکًًذ که دسيذا دس عال  3991با ًّىاو خاىش ِ

پاسيظ بشگضاس کشد A.دس ايى يمايؾگاه دسيذا خىايؾی اص يماؽی بىداتظ يا عشچؾمهی
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هفهىم
يماؽی; احش ژوصف بىيىاعىو< اسائه هیدهذ .خىايؼ اص تابلىی بىتادط بهلذاً
ِ
غياب و هشگ هؤلف دائض اهميت اعت .دس ايى يماؽی صيی اهل کىسيت ،بىداتظ سا دس
ّؾك خىد جذا ؽذه و تقىيش او سا سوی ديىاس هیکؾذ.
يىياو باعتاو يؾاو هیدهذ که اص ِ

هذبىب خىد سا يمیبيًذ و يغبت به او کىس اعت .به ّميذهی دسيذا
او به هًگام يماؽی
ِ
ايى اهش بشخاعته اص عًتی اعت که سيؾه يماؽی سا بيؾتش به خاىشه يغبت هیدهذ تا به

ادغاط .ايى سوايت سيؾه باصيمايی تقىيشی سا به غيبت و ياهشئی بىدو الگى سبو
باصی دنىس و غياب همکى ييغت .اص
هیدهذ .اص يَش دسيذا يماؽی هايًذ صباو ،بذوو ِ

ايى هًَش يماػ بشای هخاىب چيضی سا لابل ديذو هیکًذ که خىد ،يغبت به آو کىس

اعت .به ايى هًْی که يماػ دس هًگام يماؽی تقىيشی دس رهى خىد يگه داؽته و عپظ
بش سوی تابلى تشعين هیکًذ .اها صهايی که هىمىُ بش سوی بىم يمؼ بغت ،اص دافَه
هًشهًذ بيشوو هیسود .يماؽی با تکيه بش دافَه هًشهًذ فشاهىػ ؽذه و يماػ يغبت بهآو

=
بىدو يماػ اعتْاسهای باؽذ اص ايىکه دس يماؽی چيضی با ًّىاو
يابيًا هیؽىد .ؽايذ کىس ِ

پی يؾاو دادو آو اعت ،وجىد يذاسد .ساهبشد واعاصی اص هتى ّبىس
هذف و هًْا که دس ِ

کشده و به فشاتش اص ييت هؤلف پيؼ هیسود .خىايؼ دسيذا دس يماؽی فشاتش اص ييت هؤلف

يَش هؤلف دس خىايؼ هتى جايگاه هذىسی يذاسد .پظ به ايى تشتيب
اعت .بشای دسيذا ِ

خىد هتى وجىد يخىاهذ داؽت .ؽايذ بیدميمتی احش هیتىايذ
دميمت و هًْايی وسای ِ

تأ کيذی بش ديفشايظ> يا ديگشبىدگی باؽذ ?.بذج ديفشايظ سا هیتىاو به ًّىاو يکی اص
ساهبشدهای واعاصی بشؽمشد .افيالدی که دسيذا هش دو هفهىم تفاوت و تْىيك سا دس آو
گًجايذه اعت.
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اص يَش دسيذا هتى هًشی صاييذهی ديفشايظ اعت ،و هتى هميؾه به تْىيك هیافتذ.

سويکشد عًتی
ديفشايظ ،بش خالف تفاوت; که همىاسه عاصيذهی تفکش هتافيضيک بىده دس
ِ

عشکىب ؽذه اعت <.دسيذا ايى واژه سا بشای تنْيف کالم هذىسی= عاخت تا لابليتی سا
دس صباو يىؽتاسی يؾاو دهذ .لابليتی که صباو گفتاسی فالذ باصتابايذو آو اعت .آوچه که

دسهفهىم يؾايه> اعت که ّذم تجايظ دالها سا جغتوجى هیکًذ.
دسيذا اسائه هیدهذ،
ِ

او هْتمذ اعت ،چيضی که ايذيؾه سا همکى هیعاصد پشعؼ دس خقىؿ هغتی ييغت،

تفاوت لغى ؽذهای اص ديگشی اعت .عاختاس يؾايه بهوعيله سدپا? يا ديگشی تْييى
بلکه
ِ
ؽذه که هميؾه غايب اعت .بًابشايى هیتىاو گفت که به يک دنىس حابت اؽاسه هیکًذ،
غياب يک
غياب يک دنىس اعت .به ّباستی همه چيض ِ
يضد دسيذاِ ،
و سدپای دسيذا يؾايهی ِ
دنىس بىد که هشگض يبىد و با سدپا يؾاوداس ؽذه بىد .سدپا دس سويکشد واعاص يک سوگشفت
دسوغيى اص دنىس اعت ،که بهىىس هتْيى هکايی بشای آو يمیتىاو ؽًاخت .بًابشايى
دسيذا با سويکشد ديفشايظ و سدپا هفهىم دنىس سا به چالؼ هیکؾذ.
حقیقت وقاشی
ِ

بذج دميمت دسوو احش هًشی و يا دميمت دس يماؽی بهىىس هؾخـ به کتاب دسيذا با

هميى ًّىاو@ اسجاُ داسد .فقل چهاسم يا هىلْيت چهاسم ايى کتاب بهىىس هؾخـ
يمذی بش کتاب سرآغار کار هىرى احش هايذگش اعت ،و عپظ هجادلهای که هايش ؽاپيشو Aو

هايذگش بش عش اعتشداد کفؼهای ووگىک به فادب دميمیاػ داؽتهايذ سا بشسعی
______________________________________________________
1. Différence
2. Luci, N., A Derrida Dictionary, by Blackwell Publishing Ltd, 2004,
p.75.
3. Logocentrism
4. Signe
5. Trace
6. The Truth In Painting
7. Meyer Schapiro

@> /جستارهاى فلسفی ،عال دهن ،ؽماسه بيغت و ؽؾن ،پاييض و صهغتاو 3393

دميمت
هیکًذ .دسيذا تىميخ هیدهذ که هش يک اص ايؾاو به يذىی دس جغتوجىی
ِ
دسوو احش بىدهايذ .بًابشايى دسيذا دس فقل چهاسم ايى کتاب چگىيگی هفهىم دميمت دس
احش هًشی سا به ىىس ّمذه با اسجاُ به يَش هايذگش بياو هیکًذ.
دسيذا دس کتاب حقیقت وقاشی ،چهاس هىلْيت سا دس هىسد دميمت يماؽی تىميخ

هیدهذ :دس هىلْيت اول عْی هیکًذ با تأ کيذ بش هىمىُ آسايهها; هغايل عًتی ايى

هفهىم سا واژگىو کًذ .هىاسدی چىو تْشيف هًش و صيبايی ،باصيمايی و يا عشچؾمه احش
ابتذای عًت فلغفی تىعو هتفکشايی چىو افالىىو ،کايت ،هگل
هًشی .هبادخی که اص
ِ

هيشح ؽذه و تا دوساو هْافش ييض اداهه يافته اعت .بهّميذه دسيذا ىشح چًيى هغائلی

دسجغتوجىی يک پاعخ هتْيى ،اص پيؼ تْييى ؽذه و هؾخـ اعت .دس چًيى
پاعخ هايی يک تًالل هفهىهی همىاسه وجىد داؽته که دسيذا دس پی واکاوی آو بش آهذه
اعت .او هْتمذ اعت که تفکش عًتی دسخقىؿ هىاجهه با هًش ،احش هًشی سا ابژه فشك
دسويی حابت داسد ،و ؽخـ دس ايى احش به
بيشويی هتغيش و هًْای
هیکًذ .ايى ابژه اهىس
ِ
ِ
ديبال باصيابی دميمت اعت <.دسيذا دس هىلْيت دوم کتاب حقیقت وقاشی ،تالػ داسد تا

يؾايهی آوايی سا به يؾايهی گشافيکی پيىيذ صيذ =.او هْتمذ اعت بشای سهضگؾايی اص يک
هتى يماؽی ،يا يک يىؽتهی ادبی و يا هش احش هًشی بههخابه هتى ،بايذ عْی کشد با اعتفاده
ِ
اص يىؽته و يام خاؿ و با کمک آوا ،سوايتها ،ايذئىلىژی ،بيىگشافی ،عياعت و يا هش
هىمىُ دس استباه با آو بهسهضگؾايی پشداخت .دس هىلْيت عىم کتاب حقیقت وقاشی،

دسيذا هغأله يؾاو> سا هنچىو اهناء هىسد پشعؼ و بشسعی لشاس هیدهذ .ايى اهناء
هیتىايذ يک يام خاؿ و هؾهىس بىده ،و يا اص ىشيك تْبيش ويژه ىشاح به احش امافه ؽذه
باؽذ .دسيذا دس تْبيش ويژه يؾاو بههخابه اهناء ىشاح دسجغتوجىی تذىيل و يا
______________________________________________________
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پی اهناء يا يؾاو ؽخـ خافی
فشوکاهؼ آو اعت .دس ايىجا هًَىس ايى ييغت که دس ِ
باؽين ،بلکه فمو يؾاو و يا اهناء ،تکشاس هذل يا الگى ،تاسيخ ،دىادث ،لباط

هًاعبتهايی چىو ّضا و  ...دس يماؽی هىسد بشسعی لشاس هیگيشد .يؾاو يا ّالهت اص
هىاسدی اعت که اهکاو سهضگؾايی سا دس آحاس فشاهن هیکًذ .بشای هخال دس تابلىی
کفؼهای ووگىک ،بًذهای کفؼ و تْذاد آوها اص يَش دسيذا يىّی يؾاو هذغىب
هیؽىد که دس سهضگؾايی و تفغيش احش هؤحش خىاهذ بىد .بًابشايى يؾاو هايًذ واژههای يک
هتى ،ساهًمای ها دس خىايؼ يک يماؽی اعت .ايى هبادج دس فقلی به يام لالبهای

تضييًی; کتاب دميمت و يماؽی آهذه اعت.

هايذگش دس سرآغاز کار هىرى دس خقىؿ يماؽی ايىگىيه تىميخ هیدهذ که ،يماؽی
يک کاس هًشی اعت که هىمىُ خىد سا به يذى هغتمين وفف هیکًذ .اص يَش هايذگش دس
تابلىی کفؼهای ووگىک ،ايى يماؽی اص ساه تىفيف و تىميخ کفؼهای والْی و لابل
دعتشط ،دميمتی سا اسائه هیدهذ .بهصّن او ايى دميمت فمو اص ايى ساه که ها خىد سا پيؼ
ِ
يماؽی کفؼها ها سا به
يماؽی ووگىک لشاس دهين بش ها هْلىم هیؽىد <.اص يَش هايذگش
ِ
َ
جايی هیبشيذ که ّالن صيذگی سوعتايی دس آو تًيذه ؽذه اعت .اص يَش او احش هًشی اهکاو
دميمت دسوو خىد سا يؾاو دهذ.
هیدهذ تا گىهش دسوو خىد سا آؽکاس کًذ ،يا به ّباستی
ِ

حقیقت وقاشی چًاوچه گفته ؽذ ،دسيذا هؾاجشه بيى هايش
دس هىلْيت چهاسم کتاب
ِ
هالک دميمی کفؼهای ووگىک پیگيشی هیکًذ .دس
ؽاپيشو و هايذگش سا بههًَىس يافتى ِ
يَش خىد سا دس ايى خقىؿ اّالم هیداسد .ايى
يهايت دسيذا واسد ايى هؾاجشه ؽذه و ِ
بذج دس بخؼ پايايی کتاب حقیقت وقاشی تذت ًّىاو Eاعتشدادهای دميمت دس

يميهگزاسی =Dآهذه اعت .ايى هتى ،ؽکلی اص چًذگىيی بشای تْذاد ياهْيًی اص آواها سا
پی آو اعت تا بگىيذ اگش
بهخىد هیگيشد .دسيذا ممى خىايؼ اص يماؽی ووگىک دس ِ
______________________________________________________
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< .هايذگش ،هاستيى ،سرآغاز کار هىرى ،تشجمه پشويض مياء ؽهابی ،تهشاو ،ايتؾاسات هشهظ3381 ،ػ ،ؿ.11
3. Restitution of the truth in pointing
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عش باصگشدايذو کفؼها به فادب
اعتشداد به
ِ
دميمت يماؽی تْلك داسد ،پظ ايى جًگ بش ِ
دميمیؽاو اص چهسوی اعت .دس والِ دسيذا عْی داسد بگىيذ که هيچ دميمت هتْيى و اص

پيؼ تْييى ؽذهای دسوو يماؽی بههخابه هتى وجىد يذاسد ،و ييت هؤلف ييض يمؾی دس
خىايؼ احش يخىاهذ داؽت.

;

بذوو دميمتًّ ،Dىاو بخؾی اص کتاب سرووشت هىر يىؽته بشيؾتايى اعت
E
يماؽی ِ
ِ

که به بشسعی و تذليل هىلْيت چهاسم کتاب دميمت يماؽی دسيذا هیپشداصد .بشيؾتايى
ريل ايى ًّىاو تىميخ هیدهذ که ؽاپيشو دس سعالهای تذت ًّىاو Eىبيْت بیجاو

<
دادو
بههخابه يک هىمىُ ؽخقی Dهذّی ؽذ که هايذگش ،دس خقىؿ يغبت ِ
کفؼهای کهًه دس يماؽی ووگىک به صو سوعتايی دس اؽتباه بىده اعت .به اّتماد ؽاپيشو

ايى کفؼها اص آو يک کؾاوسص يبىده و هتْلك به يک ايغاو ؽهشيؾيى و دس والِ هماو
ياد دوعت خىد کاست گلذيؾتايى= به
فادب احش يا ووگىک اعت .ؽاپيشو ايى هماله سا به ِ
او تمذين کشد ،کغی که بشای يخغتيى باس به کتاب سرآغاز کار هىرى تىجه کشده بىد.

>

دسيذا هْتمذ اعت که بذج دس خقىؿ هالکيت کفؼها به هغايل عياعی تغشی
هیيابذ .دس ابتذای بخؼ يهايی کتاب حقیقت وقاشی دسيذا با اؽاسه به يمل لىلی اص عضاو
هبذج دميمت يماؽی سا هیگؾايذ .عضاو دس ياههای به اهيل بشياس? هیيىيغذE :هى ِديًی

به تى داسم که آو دميمت يماؽی اعت و هى آوسا به تى باصهیگشداين @.Dدسيذا ايى جمله
عضاو سا هىسد بشسعی لشاس داده و هیگىيذ که هذيىو بىدو دميمت دس ايىجا ،اّتشاف
کشدو به ديى و بذهی اعت ،و خىد سا تذت يک الضام و تْهذ لشاس هیدهذ .اها ايى ِديى به
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Derrida and Aderno, by The Pennsylvania State University Press,1992,
p.140.
5. Emil Bernard
6. Derrida, J., The Truth In Painting, p.255.
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چه کغی اعت و چگىيه بايذ پشداخت ؽىد؟ دميمت چگىيه با يک بذهی و ِديى هؾشوه
دميمت يماؽی Dپشداخت ؽىد؟ و
و هميذ ؽذه اعت؟ ايى ِديى چيغت که بايذ دس E
ِ

تابلىی کفؼهای ووگىک چه کاسبشدی دس اعتشداد ايى دميمت داسد.

;

بًذ کفؼها سا به عىژه گشه صدهايذ و Eهش
به صّن دسيذا ،هايذگش و ؽاپيشو با ؽتابضدگی ِ

دو جذايی و ايفقال کفؼها سا غيش لابل تذمل هیدايًذ <.Dبذيى تشتيب هش کذام به
يذىی ،دس جغتوجىی عىژهای بىدهايذ که کفؼهای خالی سا پش کشده و آوسا به
Eدميمت يماؽی Dگشه هیصيذ .دسيذا دس ايى هياو با هيچيک اص ايى دو يفش هىافك ييغت.
اص يَش دسيذا يغبت دادو کفؼها به صو سوعتايی اص جايب هايذگش ،سهىص و
پيچيذگیهايی سا هيشح هیکًذ که فشاتش اص هتى احش اعت .اگشچه هايذگش در سرآغاز کار
هىرى تابلىی کفؼها سا چًيى تىفيف هیکًذE :دس دهايه تاسک دسويغىی پىصاس خؾک
ؽذه اعت خغتگی گامهای کاس دس عًگيًی خؾى پىصاس ،عختی گامهای کًذ ،دس ىىل
ؽياسهای هماسه همايًذ و تا دوسدعت گغتشه کؾتگاهی که بش فشاص آو باد خضاو وصاو
اعت...يمًاکی و عشؽاسی خاک بش چشم يؾغته اعت .خلىت کىسه ساه ،بهگاه فشود

ؽاهگاهاو ،به صيش تخت کفؼ خضيذه اعت =D...اص يَش دسيذا ايى تىفيف فاماليه و
کليؾهای چيضی فشاتش اص هتى سا بياو هیکًذ .چيضی که هیتىاو آو سا دس يک ژايش هًشی
بياو کشد .دال آوکه به ّميذهی دسيذا چيضی فشاتش اص هتى وجىد يذاسد.
به اّتماد دسيذا ،ؽاپيشو دس همايغه با هايذگش دچاس تًالل کمتشی اعت و بهّباستی دس

عيذی باالتش اص هايذگش لشاس داسد >.اها دس ّيىدال ،هش دو مشوست اعتشداد کفؼها به
فادبؽاو (عىژه) سا به يىّی هيشح هیکًًذ .اعتشدادی که بًياد تفکش غشبی بش هذىسآو
______________________________________________________
1. Bernstein, J.M., The Fate of Art, Aesthetic Alienaition from Kant to
Derrida and Aderno, p.283.
2. Ibid, p.283.
= .هايذگش ،هاستيى ،سرآغاز کار هىرى ،تشجمه پشويض مياء ؽهابی ،فـ.39-38
4. Derrida, J., The Truth In Painting, pp.345-346.
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بىده و دس والِ يياص به يک عىژه و بًياد اعت .هذف دسيذا دس بياو فقل اعتشدادها ايى
اعت که بگىيذ هش گىيه اعتشداد و باصگشدايذو (کفؼ ،دميمت و عشيىؽت) وجىد يذاسد و
به همقذ يخىاهذ سعيذ .اص يَش دسيذا يَشيههای هايذگش و ؽاپيشو دس خقىؿ اعتشداد
فادب آو دسعت ييغت .ساهبشد دسيذا دس بياو ايى والْيت اعت که هميؾه،
کفؼها به
ِ

يک اهکاو خاؿ و يا يک ادتمال خاؿ اص خيا ،ؽکغت بايذ با همهی کاهيابیهای

ؽًاختی و استباىی همشاه باؽذ .بًابشايى دس سويکشد دسيذا هيچ دميمت هتْيًی بشای
تفغيش احش وجىد يذاسد ،چًاوچه هيچ دنىس دامشی اص ييت و يا همقىد هؤلف دس هياو
ييغت.
دسيذا دس هىلْيت چهاسم کتاب حقیقت تىميخ هیدهذ که هايذگش هتًالل با تفکشی
که دس عاختؽکًی بشای ّبىس اص هتافيضيک دس يَش داسد ،دسگيش عىژهگشايی بىده و عىژه سا
هغتمش دس اهش دامش هیؽًاعذ .اص يَش دسيذا هايذگش دس خىايؼ هتى به ديبال يؾش
هًْاهای هتکخش يبىده و تالػ داسد تا هًْا سا به عشچؾمهی ؽايغته و با خىد يگايهاػ
باصگشدايذ .دس والِ يکتهی هىسد تأ کيذ دسيذا هغألهی تًالل دس عىژه هذىسی هايذگش
اعت .او دس تمابل با هفهىم دنىس هتافيضيک ،بذج غياب سا هىسد بشسعی لشاس هیدهذ.
به يَش دسيذا غياب ،هن دس وجه گفتاس و هن دس وجه يىؽتاس وجىد داسد .به ّباست ديگش
باصی
دس هش دو وجه داللت ،دال يؾايهی غياب هذلىل اعت ،و هتى همىاسه بش اعاط ِ
دنىس و غياب ؽکل هیگيشد.
خىاوش چىد وقاشی از آیدیه آغداشلى در رویکرد واساز
تا بهايىجا ساهبشد واعاصی دس خقىؿ به چالؼ کؾيذو هفهىم دنىس و اهميت
بخؾيذو به هفهىم غياب دس هتى و هنچًيى هفهىم دميمت دسوو احش هًشی هىسد بشسعی
لشاس گشفت .بههًَىس يمذ ّملی دس سويکشد واعاص دس آحاس يماؽی ،پًج احش اص هجمىّه آحاس
يماؽی آيذيى آغذاؽلى ( )3339ايتخاب ؽذه اعت .آحاس آغذاؽلى بهًّىاو يمىيه آحاسی
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ايتخاب ؽذه که دس تاسيخ هًش هْافش ايشاو ؽًاخته ؽذه و هيشح هغتًذ .اگشچه دس بشخی
ً
آحاس هخالهايی وجىد داسد که به تؾشيخ ساهبشد واعاصی کمک هیکًذ ،اها لضوها ساهبشد
پی يافتى يمىيهی ليْی و اص پيؼ تْييى ؽذه بشای خىايذو ييغت .دس ايى
واعاصی دس ِ
جغتاس ،ساهبشد واعاصی با تکيه بش هفهىم تمابلی دنىس و غياب و عايش هفاهيمی چىو

تْىيك هًْا ،باصی ،سدپا و به ًّىاو ابضاس ،دس خذهت خىايؼ هتى هًشی بهکاس هیآيذ.
کشين اهاهی دس کتاب آیدیه آغداشلو ،برگسیده آثار  0231-0231او سا چًيى هْشفی
هیکًذ ،آيذيى آغذاؽلى هتْلك به يغلی بىده که صيذگی خىد سا هيابك پيشوی اص سعىم
لاجاسی آغاص کشده ،و عپظ با تىجه به تغييش و تذىل ايام ،تا اهکاو کاسبشی اص فىآوسی

يىيى سا تجشبه هیکًذ ;.ايى تىفيف بذاو هًْاعت که يماػ هْافش ايشاو اص يغل
آغذاؽلى ،کغی اعت که دوساو عًتی و جذيذ هًش ايشاو سا با هن تجشبه هیکًذ .هىمىُ
آحاس آغذاؽلى ،هيالْه و بشسعی ؽاهکاسهای تقىيشی هيشح و ؽًاخته ؽذه هغتًذ.
هختلف کاسی _که ؽاهل هجمىّه کاسهای پيؼ اص ايمالب 3317
آغذاؽلى دس دوسههای
ِ

و کاسهای پظ اص ايمالب و دوساو جًگ بىده_ بشای آحاس خىد ًّاويًی يَيش خاىشات

ايهذام< ،هْما= و الخ سا بشگضيذه اعت.

اگش بخىاهين فاسٓ اص ًّىاوها به آحاس يگاه کًين ،با هجمىّه آحاسی هىاجه هیؽىين که
بهىىس دليك عاخت و پشداخت خىد سا اص آحاس عًتی غشبی ّهذ سيغايظ وام گشفته ،و با
آحاس يگاسگشی ايشايی تلفيك ؽذه اعت .تلفيمی اص چهشهيگاسیهای عايذسو بىتيچلی> يماػ
هؾهىس فلىسايغی دوساو سيغايظ و ديگش يماؽاو هيشح ايى دوساو ،تا عشهای بیؽکل و

فىستهای بیهىيت يماؽايی يَيش جىسجى دکشيکى? که دلمهای سابو هياو خيالپشداصاو
______________________________________________________
; .اهاهی ،کشين ،بابک ادمذی و آيذيى آغذاؽلى ،آیدیه آغداشلو ،برگسیده آثار  ،2451-2433تهشاو ،يؾش هًش
ايشاو;=A< ،ػ ،فالذ ؽماسه ففذه.
2. Memories of Destruction
3. Enigma
4. Sandro Botticelli, 1445-1510.
5. Giorgio De Chirico, 1888-1906.
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سهايتيک عذه يىصدهن وجًبؼهای آهيخته ؽذه لشو بيغتن يَيش عىسئاليغن و دادائيغن
بىد ،ديذه هیؽىد .او به گشتهبشداسی اص آحاس هًشهًذايی هیپشداصد که به يىّی ٍشافت و
کمال دس کاسهايؾاو هيشح بىده اعت .ها ؽاهذ هجمىّهای اص آحاس يماؽی هغتين که
هلهن اص چهشههای هخذوػ ؽذه فىستيگاسههای بىتيچلی و فىستهای بیهىيت
يگاسگشی لاجاسی سا
دکشيکى اعت که دس ّيى دال و دس جاهايی ويژگی هجالظ و هذافل
ِ

داسد .دس آحاس آغذاؽلى با التماىی هياو هًش هذسو و سجىُ به عًتهای ؽشلی هىاجه

هغتين .سوػ او دس ايى هجمىّه آحاس بش اعاط يک يا چًذ احش اص دوساو لذين اعت که،
خىد سا واهذاس هًشهًذاو پيؾيى هیعاصد و بذيى عاو سدپای هًش يک دوساو بش هًش
دوسههای بْذی بشجای هیهايذ .به بياو ديگش آوچه دس آحاس با ايى ويژگی ديذه هیؽىد،
هيشاحی اعت که اص گزؽتگاو به هًشهًذ سعيذه اعت و کاسی که او هیکًذ يک علغله
تغييشات دس ايى هيشاثهاعت .دسجهی هًش و يىآوسی هًشهًذ دس هيضاو ايى تغييشات
لذاً تىاو
هؾخـ هیؽىد .آغذاؽلى به يىّی اص آحاس عًتی گشتهبشداسی کشده ،و به
ِ

اجشايی با آوها پهلى هیصيذ .اها دس بشخی لغمتها ،هىيت احش سا هخذوػ کشده ،و به
افل احش وفاداس يمیهايذ .فىستهای بشيذه ؽذه ،بايذپيچی ،چغب خىسده که ديگش
هىيت احش عًتی سا باصتاب يمیدهذ و به دسعتی يمىػ تغضلی و هىتيفهای ؽشلی که با
آو تلفيك ؽذه ،هيچ تْيى سوؽًی بهآو يمیبخؾذ .اکخش چهشهها دسکاسهايؼ هخذوػ

اعت ،بهيىّی که بيًًذه سا با ابهام دس تقىيش هىاجه هیکًذ .دس بشخىسدی ديگش ايى ابهام
به عىی يىّی فشا والِيمايی يماؽاو عىسئاليغت پيؼ هیسود.
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تقىيش ; .آغذاؽلى ،هىيت ،دس عتايؼ عايذسو بىتيچلی A? ×?A-عايتیهتش -گىاػ سوی تخته،
>?=;.

;

تابلىی هىيت (تقىيش ;) ،اص احش بىتيچلی با ًّىاو Eهشدی که هذال دس دعت داسدD
بشگشفته ؽذه اعت .دس کاس بىتيچلی هذالی که دس دعت هشد اعت ،يؾاو اص خايىاده
عشؽًاط هذيچی دس ايتاليای لشو ?; و @; هيالدی داسد .اها دس احش آغذاؽلى ؽاهذ
هغتين که يمؼ فىست اص جای خىد بشيذه ؽذه و دس ّىك چهشهی هشد به جای تقىيش،
سوی هذالی دس دعتايؼ لشاس گشفته اعت .اص ىشف ديگش جای خالی فىست سا هًَشه
پؾت عش هشد ُپش کشده اعت .به ايى تشتيب دس ايى احش آو هىيت آؽًا ديگش وجىد يذاسد و
اعتْاسهای اص ّىاهلی تاصه (چىو هًَشه) جای آو سا هیگيشد .دال بايذ ديذ که اص يَش دسيذا
دميمت دسوو احش چه استباىی با تىاو باصيمايی دس احش هیتىايذ داؽته باؽذ.
ايى هىيت و
ِ

خقىؿ هاهيت دميمت دس
دسيذا دس کتاب حقیقت وقاشی و ابتذای پيؼگفتاس< دس
ِ

يماؽی به چهاس يکته اعاعی اؽاسه داسد .اوليى يکته Eبه لذست و تىاو باصآفشيًی و اديای

هغتمين هشبىه هیؽىد =.Dايى هشبىه به صهايی اعت که تقىيش با افل ؽیء هيابمت
______________________________________________________

1. http://www.tavoosonline.com/Slideshow/SlideshowFa.aspx?src=104
باصاسيابی ؽذه دس تاسيخ 91/3/33
2. Pass-Partout
= .ميمشاو ،هذمذ ،ژاک دریدا و متافیسیک حضور ،ؿ.111
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داسد و بذيى تشتيب هیتىايذ دميمت سا صيذه کًذ .اص يَش افالىىو ايى گشتهبشداسی اص هماو
افلی اعت که يتيجهی آو عه هشتبه با دميمت فافله داسد .دوهيى يکته ،به باصيمايی
ساعتيى يک دميمت و يا تمخال يک پذيذه باص هیگشدد .دسيذا چهاس دالت; سا دس خقىؿ

خقىؿ باصيمايی هيشح هیکًذ <.عىهيى يکته دس سابيه با دميمت اص ديذگاه دسيذا به
هاهيت تقىيشی آو هشبىه هیؽىد .بهايى هًْا که هاهيت يماؽی هماو هًؼ تقىيشی
ِ
آو اعت .پظ دس والِ دميمت يماؽی با سعايه آو هتًاعب هیؽىد .يکته چهاسم دس
خقىؿ دميمت اص ديذگاه دسيذا ،دس للمشو يَامهای هشبىه به يماؽی اعت .دسيذا دس
ايىجا صباو و يَامهای يماؽی سا گغتشده هیکًذ و هْتمذ اعت که ايى يَامها اص دسوو
يکذيگش بيشوو هیجهًذ و اص ايى ىشيك هشصهای خىد سا هؾخـ هیعاصيذ .دس ايى جا
بذج هشص ،و دسوو و بيشوو با يمذی که دسيذا به هفهىم پاسسگىو يا آسايهها دس يمذ عىم

کايت ،اداهه هیيابذ =.به ّباست ديگش دسيذا بش خالف کايت هشصهای احش سا به بيشوو اص
چاسچىب و هشصهای احش گغتشػ هیداد و هايًذ کايت احش هًشی سا اهشی خىدبغًذه
يمیؽًاخت.
اکًىو بش اعاط ايى چهاس هىلْيت دس احش آغذاؽلى هیتىاو هًْاهای هتفاوتی سا اص
دسيافت کشد .دس يماؽی با ًّىاو هىيت ؽاهذ هغتين که دس هىلْيت اول ،لذست و تىاو
اديای هغتمين اص افل احش سا يؾاو هیدهذ ،احشی که هْشف يکی اص اّنای
باصآفشيًی و
ِ
ِ
ؽاخـ خايذاو هذيچی دس ّهذ سيغايظ بىده اعت .دس ّيى دال هیتىاو گفت که ايى
احش بیؽباهت به بْنی آحاس هگشيت ييغت Fيىّی بشخىسد عىسئاليغتی که بهجای
فىست ،هًَشه يا چيض ديگشی سا جايگضيى هیکًذ .يىّی جايگضيًی که اص والِگشايی دوس
هیؽىد .دس هىلْيت دوم بشای بشسعی هاهيت دميمت ،به يَش هیسعذ يماؽی اص ّهذی
______________________________________________________
1. Presentation of Representation, Presentation of Presentation,
Representation of Representation, Representation of Presentation.
2. Derrida, J., The Truth In Painting, p.6.
= .ميمشاو ،هذمذ ،ژاک دریدا و متافیسیک حضور ،فـ .111 -111
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ؽکىه خىد اص هياو سفته اعت ،پظ بًابشايى داؽتى
تماهيت کمال و
عخى هیگىيذ که دس
ِ
ِ

هىيت والْی دس احش مشوستی يذاؽته و باصيمايی ساعتيى دس يىّی بیهىيتی هيشح

هیؽىد .هىلْيت عىم ،اهکاو يماؽی سا به هخابه ّشمهی تقىيشی دو بْذی تىميخ
هی دهذ .ابضاس و وعايل احشگزاس سوی عيخ دوبْذی ،اهکايی که ؽباهت به عايش
دىصههای ديگش هًش يذاسد .هىلْيت چهاسم ،هیتىايذ اص دسوو هشصهايی که للمشو يماؽی
واگىی داعتاو يا سوايتی باؽذ که بيشوو اص
هیعاصد بيشوو سود .بشای هخال ايى احش هیتىايذ
ِ

يَام يماؽی جای داؽته و عؤالهايی اص ايى دعت سا هيشح کًذ ،ايىکه اىالُ دليك اص
يماػ سيغايغی چه تأحيشی دس خىايؼ ها دس خقىؿ ايى احش باصعاصی ؽذه داسد؟ دزف
فىست و جايگضيى کشدو هًَشه دس آو چه داللتهايی داسد؟ آيا اص ايى احش و يا هتى

تقىيشی بشداؽت هشدمؽًاعايه و جاهْهؽًاعايه همکى اعت؟ دس خىايؼ واعاص بشای هش
يک اص چًيى عؤاالتی پاعخی ييض وجىد داسد ،اها پاعخ به آو هتْيى و وادذ ييغت .هش
پاعخی به پاعخ ديگش به فىست صيجيشهای اص داللتها اسجاُ هیيابذ .اص آوجا که دس هش
هياو هيچيک اص
هىاجهه دنىس و غياب هًْا به يىّی دس يىعاو اعت ،به ايى تشتيب دس ِ

دميمت دامشی به چؾن يمیسعذ .دس تمابل دوگايه دنىس و غياب،
ايى چهاس هىلْيت
ِ
دنىس اهشی اعت که ديگش دس اهاو ييغت و هيابك عًت دس اولىيت لشاس يذاسد .دس ايى
باصی هش هًْا و فهمی اص احش ،دس والِ يکی اص فهنها و هًْاهای بيؾماسی اعت که
هیتىايذ وجىد داؽته باؽذ و هيچ يک اص هًْاها دس هذىس هشکض ييغتًذ .آوچه که دس
داؽيه تفکش هتافيضيک بىده ايىجا به ايذاصه خىد هتى دائض اهميت هیؽىد .دس يهايت هش
کذام اص يؾايههای ايى يماؽی دس چهاس هىلْيت باصيمايی ،داللتهای هختلف و چًذگايه
پيذا هیکًًذ .دس يهايت ايى يماؽی بههخابه هتى فشاتش اص داللت اوليه خىد يا باصيمايی
والْيت تاسيخی ،يا جاهْهؽًاعی و  ...خىاهذ سفت و ايبىهی اص هًْاهای هتکخش سا دس
خىد هیگًجايذ.
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تقىيش < .آغذاؽلى ،ؽشلی(خاىشات ايهذام) ،هىلْيت ؽؾن A> ×?<-عايتیهتش -گىاػ سوی تخته،
;.;=A

;

کاسهای Eخاىشات ايهذام ،Dيکی ديگش اص آحاسی
تابلىی ؽشلی (تقىيش )1اص هجمىّه
ِ

اعت که بش هبًای آحاس سيغايغی باصيگاسی هیؽىد .يک صو آساعتهی سيغايغی به دلت و
ههاست هش چه تمامتش اص احش افلی گشتهبشداسی ؽذه اعت .دس ياديهی گشدو ،پىعت
گشدو بشداؽته ؽذه و بهجای آو بافت ّناليی و سگ و پی دسوو بذو به چؾن هیآيذ .دس
دسط تؾشيخ دس
يک هًْا ايى يماؽی هیتىايذ چهشهيگاسی اص يک ّشوعک يمىيه بشای ِ

کالطهای پضؽکی اعت .يا دس هًْايی ديگش هیتىايذ تىميذی بشای تؾشيخ سگ و پی
تاسيخی آو باؽذ .تاسيخی که ؽکىه هًشی دوساو يىياو باعتاو سا اديا کشده و دس دوساو
هْافش چيضی اص آو ؽکىه بهجا يمايذه اعتًّ .ىاو احش يا Eؽشلی Dباس هًْايی داسد که دس
سويکشد عًتی هیتىايذ هشکض و هذىسی اص ييت هؤلف سا تىميخ دهذ .اها دس خىايؼ
واعاص هيچ هشکض و هذىسی وجىد يذاسد .دس بشسعی ًّافش احشًّ ،قشی ؽشلی به چؾن
يمیآيذ .بًابشايى ًّىاو احش هیتىايذ اعتْاسهای باؽذ اص آو ًّافشی که دس تقىيش ييغت.
بًابشايى هًاعبت هياو ًّىاو احش و ًّافش دسوو احش يک باصی دنىس و غياب جشياو داسد.
دس يک هًْا ايى ًّىاو هیتىايذ دغذغهی هًشهًذ يىگشای ايشاو سا بشای سعيذو به هىيت
______________________________________________________
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هفهىم دنىس و غياب دس سويکشد واعاصی :خىايؾی اص آحاس يماؽی آيذيى آغذاؽلى ?A/

ؽشلی تىميخ دهذ ،و دس هًْای ديگش هیتىايذ هيايبهای يغبت به ّذم يياص به چًيى
هىيتيابی سا دس کاس هًشهًذ هْافش بياو کًذ .بهّباستی دس فشايًذ واعاصی ،تفغيش و
تىميخ داللتها هتفاوت ،ولی هشيک به ايذاصه ديگشی لابل پزيشػ هغتًذ .هش تفغيشی
اص يماؽی بههخابه هتى به تْىيك هیافتذ .هميؾه بشای چًيى تفغيشهايی وّذه يهايی دس هتى
هذف
تقىيش وجىد داسد ،که هشگض تذمك يمیيابذ .وامخ اعت که بش اعاط ايى ديذگاهِ ،
سهض يک هًْی يا هْايی پًهاو ديگش دس هتى ييغت ،اص يَش دسيذا هًْای
تفغيش گؾىدو ِ

حابت و ليْی بشای کؾف کشدو وجىد يذاسد .آوچه دس ايىجا وجىد داسد ،يک باصی سو

بهگغتشػ اص هْايی اعت که يمیتىايذ حابت و ليْی ؽىد .هيابك خىايؼ دسيذا،
يمیتىاو بيشوو اص ايى هتى تقىيشی به ديبال پاعخ بىد .هش آوچه هغت ،پاعخی اعت
خىد تقىيش اص ىشيك آو خىد سا يؾاو هیدهذ.
که ِ

تقىيش =( .ساعت) آغذاؽلى ،هْما عىم A? ×?A ،عايتیهتش -گىاػ و سيگ فلضی سوی همىا.;=BB ،
تقىيش >( .چپ) آغذاؽلى ،هْما پًجن A? ×?A ،عايتیهتش -سوی کاغز.;=BC ،

;

<

______________________________________________________
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دس دو تا بلىی فىق ،يًْی ،هْمای عىم و هْمای پًجن با دو احش هؾابه ديگش اص هجىّه
کاسهای آغذاؽلى هىاجه هیؽىينًّ .افش هىجىد دس تابلى ؽاهل ييمتًههای سيغايغی با
عشها و فىستهايی که دس لفافی تيشه و هخذوػ ؽذه پىؽاييذه ؽذه اعت .دس (تقىيش =
ساعت) يًْی هْمای عىم ،هذالی بش گشدو هشد هیبيًين که ؽايذ کمکی دس جهت
هىيتيابی اص او باؽذ .دس (تقىيش > عمت چپ) ،ها يکی اص يينتًههای صياو سيغايغی
سا هیبيًين که آعتيى لباط او هضيى به يمىػ عًتی ايشايی يمؼ گل ؽاه ّباعی و
اعليمیهايی اعت که دس پاسچهها و لالیهای ايشايی ديذه هیؽىد .دس يک يگاه امافه
ؽذو ًّافش عًتی و يمىػ ايشايی به آعتيى لباط هیتىايذ هماو يگاه ؽشلی باؽذ که
ًّىاو تقىيش < بىد .اعتفاده اص يمؼ هايههای ؽشلی بش يک چهشهی سيغايی هیتىايذ
ِ
بشخىسد التماىی دس هًش هْافش سا يؾاو دهذ ،و يا يک دوگايهی غشبی /ؽشلی سا بغاصد .هش

يک اص هفاهين ايى دو گايه دس تقىيش ايفای يمؼ داسيذ .ايىکه جايگاه چهشهيگاسی
سيغايغی دس احش اولىيت داسد يا ًّافش ؽشلی به دسعتی سوؽى ييغت .ؽايذ اولىيت دس
بشداؽت هخاىب اص احش باؽذ.
ًّىاو احش باؽذ .دس ايى دو احش
يک تفغيش ديگش با سويکشد واعاصی هیتىايذ بذج
ِ

ًّىاو Eهْما Dؽشاييی سا بشای هخاىب فشاهن هیکًذ که ياخىدآگاه يىؽتاس سا بش تقىيش
تشجيخ دهذ .يا بهّباستی هتى يىؽتاسی بش هتى تقىيشی اولىيت پيذا هیکًذًّ .ىاو
هىجب هی ؽىد که هخاىب تقىيش سا دس ريل آو ببيًذ .اها خىايؼ واعاص ايى لابليت سا
داسد که فشاتش اص يَش هؤلف سفته و ًّىاو و گضاسهی تذميلی اص جايب او سا صيش عؤال ببشد.
بشای هخال هفهىم هْما هیتىايذ تىميذی بش فىست پىؽيذه يا هىيت ياهؾخـ دس چهشه
يگاسیهای فىق باؽذ .اها دس ّيى دال هیتىايذ هْمايی بشای اهميت يمؼ هًش غشب و
جايگاه هًش ؽشق سا هيشح کًذ .به ّباست ديگش دس سويکشد واعاص سوؽى ييغت که هْما
به ىىس ليْی به کذاميک اص ًّافش هىجىد دس احش اؽاسه داسد.
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دس ساهبشد واعاصی هیتىاو گفت ولتی با يک احش ،هتى ،افغايه ،داعتاو و يا يک يماؽی
به هخابه هتى سوبهسو هیؽىين يمیتىاو اهيذواس بىد که دسوو آو چيضی هْيى و ليْی سا
ديذگاه خىد
کؾف کًين ،بلکه فمو هیتىاو دسوو آو Eباصی Dکشد .دسيذا بش اعاط ايى
ِ

همىاسه اهکاو عاختى و فهن هًْای ديگش سا جايض هیؽمشد .وامخ اعت که بش اعاط ايى
ديذگاه ،هذف تفغيش گؾىدو سهض يک هًْی يا هْايی پًهاو ديگش دس هتى ييغت ،اص يَش

دسيذا هًْای حابت و ليْی بشای کؾف کشدو وجىد يذاسد .هماوىىس که گفته ؽذ آوچه
دس ايىجا وجىد داسد ،يک باصی سو به گغتشػ اص هْايی اعت که يمیتىايذ حابت و ليْی
ؽىد .اها با ايى ّذم تْيى هًْا و آصادی دس تفغيش هتىو هيچ تغييشی هن يمیتىايذ يادسعت
باؽذ.
البته دسيذا دس خىايؼ خىد اص آحاس ،گاهی فشاتش اص دىصه ؽًاخته ؽذهی آحاس هًشی
يهاده و هْتمذ اعت که ،ها دس کؾف صيبايی همهجا آصادين ،يه ايىکه فمو دس اؽيايی که
پی صيبايی باؽين .بذيى اّتباس
به يذى لشاسدادی به هًضلهی Eآحاس هًشی Dپزيشفتهاين دس ِ

صيبايی دس هش احشی اّن اص هًشی و يا غيش هًشی لابل بشسعی و تىجه خىاهذ بىد.

هنچًاوکه اص يَش دسيذا يمیتىاو هشصی هياو فلغفه ،هًش ادبيات ،عياعت والخ ،ايجاد
پی
کشد .هیتىاو گفت سوػ واعاصی دسيذا دس خىايؼ اص يماؽی به هخابه هتى يه تًها دس ِ
بيشوو سايذو دميمت اص دسوو آو بىده اعت ،بلکه هشصهای دسوو و بشوو صيباؽًاعی به
سوػ عًتی سا ييض واژگىو هیکًذ.
وتیجه
دس بخؼ يَشی ايى تذميك ،به تمابل دنىس و غياب ،و هفهىم دميمت دسوو احش دس
پی
سويکشد واعاصی دسيذا پشداخته ؽذ .گفتين ،دسيذا بش اعاط آهىصههای هايذگش دس ِ
تخشيب عًت تفکش فلغفی غشب بشآهذ .اص يَش هايذگش تاسيخ تفکش غشب با هذىسيت
ؽکًی
هتافيضيک دنىس ،اص هًْای هغتی غافل ؽذه و تالػ داؽت تا با عاخت ِ
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هتافيضيک به هغتیؽًاعی که دس تفکش يىياو پيؼ اص عمشاه کًاس گزاؽته ؽذه ،هشاجْه
کًذ .دسيذا ييض هتْالب هايذگش ،تاسيخ هتافيضيک غشب سا اص افالىىو تا دوسه دامش بش
پايهی دنىس اعتىاس هیدايغت .به ّباستی او دس باصخىايی هتىو هش يک اص فالعفهی
دنىس
دنىس واجب،
غشب ،وجهی اص دنىس سا هىسد تأ کيذ و واکاوی لشاس داؽته اعت:
ِ
ِ
دنىس ّالن هتْيى .چًاوچه گفته ؽذ دسيذا
خىد ،دنىس هًْا دس گفتوگى،
ِ
لىگىطهذاسی سا اعتْاسهای بشای دميمت و افالت دس يَش گشفت .اص آوجا که گفتاس

دنىس دامش آو داسد با به پاياو سعايذو ايى دنىس هًْا
پيىيذی ياگغغتًی با گىيًذه و
ِ
ييض فافله گشفته ،و دس هماو لذَه که يىؽتاس صاييذه هیؽىد ،به غيبت تبذيل خىاهذ ؽذ.

آوچه دس واعاصی دسيذا سوی هیدهذ هماو خىايؼ هناّف اعت ،يًْی ؽکلی اص
خىايؼ که به ىىس تکشاس ؽىيذه بشای ديگشبىدگی يا تفاوتها هيشح هیؽىد .اها ايى
ايظ
ديفشايظ يا ديگشبىدگی دسيذا ،هماو هغتی يا دنىس فیيفغه ييغت .بلکه ديفش ِ
ديگشی اعت که دسوو تکشاس ؽًاخته هیؽىد .هفهىهی که همىاسه تْىيك هًْا سا با خىد
اهىؽی هغتی دس صهاو تکًىلىژی (هايًذ آو
داسد .هنچًيى واعاصی دسيذا بش اعاط فش
ِ
چيضی که هايذگش به آو هْتمذ بىده) مشوست يذاسد .واعاصی دسيذا بش اعاط جغتوجى

دس خقىؿ بيشووبىدگی ،دگشبىدگی و داؽيههاعت ،که دس ّيىدال لابل تذىيل و
فشوکاهؼ به فلغفه يخىاهذ بىد .پظ دسيذا با پاياو دادو به دنىس ،به هًْا و دميمت
وادذ ،دس يک احش پاياو داد و بهجای آو به پياهذ و يا يؾايه تأ کيذ کشد .دس والِ تأ کيذ دسيذا
هذلىل اعتْاليی و هتْيى اعت .با ايى کاس للمشو و يا
بش پياهذ به هًْای اص هياو بشداؽتى
ِ
باصی هْايی هيچ هذذوديتی يذاؽته و دس والِ دسيذا اص ىشيك باصی به هجادله با هتافيضيک

دنىس هیسود.
اص يَش دسيذا يماؽی به هخابه هتى صهايی اهکاو فهن پيذا هیکًذ که به دوس اص ؽشايو
دميمت دس
دميمت پيشاهىو آو لشاس گيشد .بذيى تشتيب دسيذا به وجىد
تغخيش ؽذو با
ِ
ِ

دسوو يماؽی ،آوگىيه که دس اّتماد هتفکشاو گزؽته بىده ،باوس يذاسد .به ّميذه دسيذا
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دنىس دميمت به
تفاوت ،تْىيك و فافلهگيشی ؽيىههای اعتْاسه هغتًذ و هًگاهی که
ِ

کلمه يا لىگىط هًتغب هیؽىد ،اعتْاسه ايکاسؽذه ،به پظ سايذه ؽذه و عشکىب هیؽىد.
اعتْاسه به خاىش تىاو خىيؼ دس يادآوسی هذام بیحباتی يؾايه و گشيض اص يؾايه ،همىاسه

هايه ّزاب فلغفه بىده اعت .بًابشايى ولتی افل و هًؾاء يک احش تًها به فىست هبذل و
هتغيش همکى باؽذ ،آوچه که ها صيبايی هیياهين ييض اهشی چشخؾی و هتغييش خىاهذ بىد.
هنچًيى بش اعاط ايى ديذگاه هيچ تمايض و تفاوتی بيى اهش هًشی و غيش هًشی ،هياو اسصػ
و بیاسصؽی صيباؽًاختی وجىد يخىاهذ داؽت .اص يَش دسيذا ها دس کؾف صيبايی همه جا
آصادين ،يه ايىکه فمو دس اؽياء که به يذى لشاسدادی به هًضلهی Eآحاس هًشی Dپزيشفتهاين به
ديبال صيبايی باؽين.
بشای جمِبًذی و دس ايىجا عه عؤال ّمذه هیتىاو هيشح کشد سويکشد واعاص با تکيه
بش تمابل دنىس و غياب بش چه يکاتی تأ کيذ داسد؟ آحاس آغذاؽلى دس سويکشد واعاص چگىيه
خىايذه هیؽىيذ؟ و ديگش ايىکه با تىجه به هبادج هيشح ؽذه ،يَشيه واعاصی دسيذا چه
تىايؼهايی بشای تذليل هًش و هيالْه دس دىصه هًش پيؾًهاد هیکًذ؟
اص هبادج فىق دس تفغيش يماؽی با سويکشد واعاص و با تکيه بش هفاهين دنىس و غياب
عه يکته يتيجه هیؽىد .3 :دس يماؽی هذلىل هتْيى غايب اعت .1 .دس يماؽی هذف و
هًْای هتْيًی که يماػ دس پی يؾاو دادو آو باؽذ وجىد يذاسد .3 .دميمتی وسای يماؽی
به هخابه هتى ييغت.
بياو ايهذام
پی ِ
گفته ؽذ که آحاس آغذاؽلى با تىجه به ًّىاو و هىمىُ آحاسػ دس ِ
پی سأی و
اسصػهای صهايهاػ بشآهذه اعت .ولی تفغيش احش هتکی بش خىايؼ واعاصی دس ِ

يَش هؤلف ييغت .به ّميذهی يگاسيذه آوچه با تکيه بش ساهبشد واعاصی دس خىايؼ آحاس
بشآهذه ،بش يکاتی تأ کيذ داسد که ؽايذ تاکًىو کمتش به آو تىجه ؽذه باؽذ .; ،سويکشد

هًش يى ،ويژگیای که ايى آحاس سا واسد دىصهی
هًش عًتی و ِ
التماىی هًشهًذ يغبت به ِ
پغاهذسو هیکًذ .< .اگشچه يماػ دسباصعاصی آحاس عًتی ،اص يؾايههای آؽًا بشای رهى
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بيًًذه اعتفاده هیکًذ اها با تىجه به ًّافش هخذوػ ؽذه دسوو احش يک تْليك دائمی بشای
رهى بيًًذه گؾىده هیؽىد .> .دس هجمىّه آحاس آغذاؽلى ؽاهذ هغتين که با دزف
دميمت دسوو احش تبذيل به اهشی يغبی هیؽىد ،و باالخشه آوچه
هىيت فشدی ،دنىس و
ِ
که بهجا هیهايذ اهشی ياهتْيى دس خىايؼ تقىيش خىاهذ بىد.

ساهبشد دسيذا بشای تذليل آحاس ادبی و هًشی تىايؼهايی سا بذيى تشتيب هيشح هیکًذ،
 .3دس سويکشد واعاص يَش هؤلف و يا ييت دامش او دس احش هىسد تأ کيذ ييغت .يًْی تقىيش
يک گزسگاه بشای هخاىب فشاهن کشده تا هًْای آو باسها تکشاس و باصيىيغی ؽىد .1 .دسيذا
صباو و يَامهای يماؽی سا گغتشده هیکًذ و هْتمذ اعت که ايى يَامها اص دسوو يکذيگش،
بيشوو هیجهًذ .بًابشايى با تغييش يگشػ دس هفهىم صيبايی گغتشهی تاصهای سا به سوی اهل
هًش هیگؾايذ .3 .ساهبشد دسيذا بشای تذليل آحاس ادبی و هًشی تىايؼهايی سا هيشح
هی کًذ که دس تفغيش احش للمشو و يا باصی هْايی هيچ هذذوديتی يذاؽته و فمو دس پی
سهضگؾايی ييغت ،و دس تمام صهاوها و هکاوها اداهه خىاهذ يافت.
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