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Abstract 

This essay has attempted to apply the main 
concepts of Jacques Derrida’s deconstruction 
theory to the Persian painting “The Drawing 
out of Yusof from the Well”.   

A methodological frame comprises 
signification, reversing binary oppositions, 
aporia, parergon, narrative, intertextuality and 
decenterism. In a deconstructive analysis, 
binary oppositions like men and women, day 
and night, cold and warm colors are connected 
without superiority.  Spectators face questions 
which have unlimited answers and entangle 
them in aporia. Considering a parergon will 
help the spectator come up with another 
reading or another meaning of a certain text.  
There is also no center. The center has lost its 
function. The artist has put the center, which 
is related to the title, in the corner.  The work 
is not autonomous. It has a relationship with 
other texts like the story of Yusof in the 
Qura’n and ancient myths. The signs 
prevalent in the sketch can also be traced back 
to other texts.  

Thus, we can find a deconstructive logic 
behind this work. There is no final meaning 
and signification and the artist’s ideas in 
forming the painting follow Derrida’s 
concepts and theories.  
Keywords 

 Persian Painting, Haft Owrang,  Post-
Structuralism, Deconstruction, Jacques Derrida  

  چكيده
را بـر   بيرون آوردن يوسف از چاهكوشد نگارة ايراني  اين مقاله مي

هـدف ايـن   . مفاهيم اصلي واسازي دريدا مورد انطباق قـرار دهـد  
مقاله بررسي روند تزلزل معناي قطعي و رسيدن به معـاني جديـد   

 . است

آورنـد كـه در دو    مفـاهيم مهمـي سـر برمـي     ،از بررسي اين نگاره
در موضوع داللت بـا  . شوند بندي مي موضوع داللت و روايت دسته

هـاي دوگانـة مـتن هنـري، سرگشـتگي،       بررسي وارونگـي تقابـل  
هاي اثر هنري و در موضوع روايت بـا بحـث مركزگريـزي و     آرايه

ايـن  . يـازيم  بينامتنيت به چارچوب تحليلي اين مقالـه دسـت مـي   
دهد هر نشانة اين تصوير، دالي است كه مـدلول   تحليل، نشان مي
سـازي   هاي دوگانة ايـن تصـوير بـا واژگـون     تقابل. آن غايب است

گـرم، تقابـل   /هـاي سـرد   روز، رنـگ / زن، شـب / هـاي مـرد   لتقاب
هـاي متعـددي    سـؤال  ،در اين اثـر . اند بيرون به هم آميخته /درون

و بـه   يابـد  راي آنها پاسخي نمـي ب )بيننده(مخاطب وجود دارد كه 
عواملي كه از چـارچوب تصـوير بيـرون    . شود سرگشتگي منجر مي

روي آن خـوانش مـتن    مانند كه با تمركـز  اي مي اند به حاشيه زده
مركزيت نگاره با قراردادن موضـوع اصـليِ، در   . شود ديگرگونه مي

جايي غير از مركز، يعني در قسمت پـايينِ سـمت راسـت، از بـين     
هاي ديگري نيز در ارتباط اسـت   اين نگاره با متون و نظام. رود مي

نگـارگر در بازسـازي ايـن    . بـرد  كه استقالل آن را زير سـؤال مـي  
نهد و بدون در نظـر گـرفتن منطـق     نت را به كناري ميروايت، س

علي و معلولي، روايت اين قسمت از داستان يوسف را براي ما بـاز  
فرض قـراردادن واسـازي بـه     با پيشبا خوانش اين اثر و . گويد مي

عنوان روش و تحليل متن به منطق انديشة واساز در پشت آن پي 
بنـدد و آن را بـه    عي اثر مياين منطق راه را بر معناي قط. بريم مي

از نتايج ديگر اين بررسـي، يـافتن   . گشايد روي معناهاي متعدد مي
  .هاي دريدا است انديشهو نزديكي ذهنيت نگارگر 

 واژگان كليدي 
   .دريدا واسازي، ژاك گرايي، نگارگري ايراني، هفت اورنگ، پساساخت
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  مقدمه 
بر روي ظروف سفالين نيز نقش بست  ها كاخعالوه بر . قوام گرفت ها كاخديوارة تولد خود را از پهنة غارها آغاز كرد و بر  ،نقاشي در ايران

در وضعيت  ه بعد، گاه در اوج شكوفايي و گاههاي تاريخي، از قرن هفت ب در گذر از دوره. افته يهاي خطي را تا اينكه به عرصة نسخه
هايي از جمله نگارة اين مقاله  دهم در دورة صفوي به نگارهدر قرن . از قرن هشتم تا دهم مدارج كمال را پيمود و عادي قرار گرفت

گرچه بر سر نقاش اين نگاره توافق چنداني وجود ندارد، اما . زنند اي را بر تارك هنر نگارگري ايران رقم مي خوريم كه سبك تازه برمي
هاي اين نگاره  نشانه. گشايد هاي تازه را مي حليلگيرد كه راه تأمل بر ت هاي پيشين فاصله مي ة او آن قدر از سبك نقاشي دورهنگارسبك 
  . روشي واساز را براي تحليل متن پي ريخت ،دريداتوان با توسل به مفاهيم  ا آن ميدهد كه ب هايي را به دست مي سرنخ

ساختار، نشانه، «ا ارائه مقاله دريدا نيز ب. زير سؤال ببردرا تالش نگارگر اين نگاره بر اين است كه ساختمندبودن ساختار و مركز اين نگاره 
بودن ساختار و مركزِ هر ساختار يا دستگاهي را زير ساختمند» جانز هاپكينز«در دانشگاه  1966در سال » بازي در گفتمان علوم انساني

آغاز تفكر . يج شدبه مفهوم ايجاد سؤال و پرسش در مورد ساختارهاي قطعي و ثابت را »پساساختگرايي«از اين به بعد اصطالح . سؤال برد
ها از ادبيات و علوم انساني شروع شد و به تدريج به عرصة هنرهاي ديگر با تالش و  كشيدن ساختار ثابت براي پديده در مورد به چالش

ي به هاي يك متن هنري، مفاهيم دريدا را به مثابه چارچوب روش برخي منتقدان با استفاده از نشانه. هوشمندي منتقدان ديگر وارد گرديد
و نيز 2پايان داللت، بحث بازي، زير سؤال بردن مدلول استعاليي هاي دوگانه و فرآيند بي واژگونگي تقابل. بستند  به كار 1نام واسازي

عدم قطعيت معني و طرح پرسش دربارة  ،ترين دستاورد اين روش بايد متذكر شويم كه اساسي. مباحث دريدا است نيتر مهممركززدايي از 
  . دن ساختار استساختمندبو

خود دريدا . دهيم برخي مفاهيم دريدا را به مثابه چارچوبي براي تجزيه و تحليل اين متن هنري مورد استفاده قرار مي ،در مقاله حاضر
واسازي به چنين چيزي اعتقاد ندارد؟  مؤلفكه  آيا درنظرگرفتن آن به مثابه روش ممكن است درصورتي. داند واسازي را يك روش نمي

اما بايد  .][Wolfreys, 2007:34 "كار رود  چناني به من مطمئن نيستم كه واسازي بتواند به عنوان روش ادبي آن": گويد  ريدا ميد
هري وودي آلن را ديد و از برداشت او چندان  »شكني شالوده«بعد از دريدا و حتي در همان زمان كه او فيلم  ،نشان كرد كه واسازيخاطر

اش در زمينة معماري و سينما متعجب بود و  دريدا حتي درباره كاربست نظريه. خواست رفت اهي غير از آنچه او ميخوشنود نشد، به ر
خواهد  ام در شگفتم، مي نهاهايي كه نسبت به آن بيگ شمول طرح واسازي و قابليت تعميم آن به بحث ةمن قدري از اين گستر": گفت  مي

كرد  دريدا حتي خود فكر مي. ][Brunette & Wills, 1994: 11 "قانوندرباره ي يها يا نظريهو ما سين ،معماري باشد ةها دربار اين بحث
رغم خواست و فراتر از تصور او  است، اما اين واسازي بود كه به) نوشتارشناسي(ترين دستاورد او پيشنهاد بحثي به نام گراماتولوژي  كه مهم

واسازي به رغم خواست دريدا با پيش فرض اينكه روشي براي تجزيه و  ،بنابراين. يافت در فلسفه و علوم انساني و بعدها هنر گسترش
 .گيرد تحليل است مورد استفاده قرار مي

  تحليل اثر
  معرفي اثر بيرون آوردن يوسف از چاه  .1

هشت نگاره دارد كه  اين نسخه بيست و. اي مربوط به كتاب هفت اورنگ جامي در دورة صفوي است نگاره ،بيرون آوردن يوسف از چاه
اي از هفت اورنگ جامي كه هم اينك در گالري فرير در واشنگتن  كار تدوين نسخه. منسوب به ميرزا علي، مظفر علي، شيخ محمد است

اين نسخه مربوط به دورة ابراهيم ميرزا، برادرزادة شاه تهماسب و . ق تكميل شد. ه 972آغاز و در سال  964، در سال شود يمنگهداري 
ها  ولي در اغلب نگاره... هاي اين نسخه از لحاظ سبك با آثار مكتب خراسان قرابتي بسيار دارند بعضي نگاره". پسر بهرام ميرزا بوده است

، 3كري ولش[است   قابل انتساب به مظفر علي دانسته »استوارت كري ولش«اين اثر را . ]94: 1384پاكباز، [ "خورد گرايش نو به چشم مي
هاي چندي در زمينة نگارگري ايراني همت گمارده است كه از جملة آنها موردي است كه در تحليل اثر  اين نگارگر به نوآوري. ]26: 1384

كه در كتاب  در حالي ،الزم به ذكر است در اين مقاله به استناد حرف كري ولش اين اثر را متعلق به مظفر علي دانستيم. شود بدان اشاره مي
  . ]125: 1383گري، [شود  به نگارگران ديگري اشاره مي »بازيل گري«نقاشي ايراني از 
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  نگاره ةبررسي واسازان .2
ناپذيري ارجاعات  چگونگي پايان ،در بحث داللت. بررسي چارچوبي متشكل از مباحث مهم دريدا است ،كند آنچه اين بررسي را ميسر مي

پاسخ متن  هاي اثر هنري و سرگشتگي در مورد سؤاالت بي ي دوگانة وارونه شده، بحث آرايهها لتقابها به هم، دوباره بازسازي  ناتمام دال
ممكن است برخي . گيرد و مركزگريزي و روابط بينامتني مورد بررسي قرار ميمحوري  در بحث روايت نيز كالم. دگيرن مورد بررسي قرار مي

  .تر از بقيه به نظر برسد نگتر و برخي پرر رنگ كم ،ها در متن حاضر از اين ويژگي
   )significtion( داللت. 1- 2

چه ميان دال و مدلول يا لفظ و معنا وجود دارد، حضور و وحدت نيست، بل تمايز و آن ،از نظر دريدا ؛نشانه از دال و مدلول تشكيل شده است
متضمن اين  ،انجامد مي 4يقوتع/تفاوت تمايز كه بهاين . ]96: الف 1386،دريدا[ مانعي براي ارجاع به معني است ،تفاوت است و اين امر

هايي هستند  ها و حيوانات دال ها و درخت بنابراين تصوير هركدام از اين پيكره .افتد ايده است كه معنا همواره با بازي داللت به تعويق مي
) حضرت يوسف(ك مدلول ذهني ي هوسف در شعر باالي تصوير، هريك دالي است كة يتصوير يوسف و كلم. كه مدلولشان غايب است

به عبارت ديگر، هنرمند نيز . يابد هاي متعددي ارجاع مي شود كه خود به دال اين مدلول در ذهن هنرمند نگارگر يا خطاط دالي مي. اند داشته
تواند دالي باشد  مي تصوير حضرت يوسف خود. نگارد با توجه به ذهنيت خود كه از نظر بيننده و مخاطب غايب است، آنها را بر صفحه مي
زيرا اين تصوير در مقام دال، تنها يك بازنمايي از  ؛كه مدلول واژة يوسف شده است، اما يوسف نقش بسته در تصوير، مدلول غايي نيست

ه ك تيدرصور. اند يك از هنرمندان با يوسف واقعي مواجه نشده زيرا هيچ ،است كه آن هم تصور صرف است) يعني دالي ديگر(يوسف واقعي 
، پيامبر خدا، پسر السالم هيعليوسف . نهايت دال ديگر اشاره دارد ايست كه به بي خود نشانه ،وسف واقعي هم نزد هنرمند حضور داشته باشدي

 يهاي ديگر ما را به دالپس خود حضرت يوسف، . است...خواب و ) تعبيرگر(يعقوب، غالم مصر، برادرِ برادران، معشوق زليخا، معبر 
را به ياد تمثيل يافتن يك اين عمل ما . افتد يابي به تعويق مي شوند و مدام معنا هاي متعددي مربوط مي به دالنيز شود كه آنها  مي رهنمون

دهد،  هيچ معنايي نمي …در نهايت، " شويم كه روبرو مي 5افشاني يا زايش معنادر اين مراحل با نوعي بذر. اندازد واژه از فرهنگ لغات مي
گانگي و كثرتي  زايش معنا چند. ... پاشد د با يك تعريف مشخص سازماندهي شود، نيرو و شكل متالشي آن افق معنايي را فرو ميتوان نمي

  .هفت اورنگ جامي. بيرون آوردن يوسف از چاه. 1تصوير
  .105:1384كري ولش،: مأخذ                  
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هاي متن هرگز به مقاصد هنرمند  بيننده در مقابل نشانه ،بنابراين. [Derrida,1981:44-45]"دهد كاهش را نشان مي قابل   زايا و غير
    . يي از نيت و تصور او را با خود همراه دارد 6ند كه همواره ردپا شو هايي در متن تبديل مي د هنرمند به نشانهمقص. كند راهي باز نمي

شايد . شوند پايان داللت درگير مي هاي اين تصوير دالي است كه مصداقي در جهان واقعي ندارند و در فرآيند بي هريك از پيكره ،در واقع
ها نزد آنها  اين دال ،حتي اگر مخاطب يا هنرمند نيز آنها را ديده باشند. ميباش دهيندا را نيز در جهان واقعي ه درخت باالي كوه و خود كوه

هاي   يك از نشانهتوان به هر ، ميبنابراين. شماري ارجاع دارند كه در فرآيند جانشيني مداومي گرفتارند هاي متعدد بي به جاي مدلول به دال
  . هاي گوناگون قرار گيرد ر را داد كه ممكن است مورد خوانشعنوان متن يا نوشتا ،اثر

ها و  كردن بازي دال كند و همچنين براي مشخص معني را توصيف مي ةبالقو ةپايان و نيز ريش افشاني بي بذر"اين فرآيند جانشيني ناايستا 
  به عبارت. هنرمند نيز در اثر حاضر نيست ةشد عالوه بر مدلول، احساس بيان .[Hawthorn,1998:59]"رود در غياب مدلول به كار مي

  .ردي از هنرمند و مقاصد او را در خود دارند ،هاي متن كدام از نشانه، هربهتر
  ) Reversing Binary opposition( هاي دوگانه تقابلوارونگي . 2- 2

هاي سرد و گرم، تقابل انسان و  بل روز و شب و رنگهاي دوگانة اين نگاره مشتمل بر تقابل تاريكي و روشنايي، تقابل زن و مرد، تقا تقابل
. كند ، وجود نوعي تمايز و تفاوت سلسله مراتبي را در تفكر متافيزيكي غرب تأييد ميدوگانههاي  در كل تقابل. طبيعت، حاشيه و مركز است

 اما با اتكا به تحليل دريدا از وارونگي. ستهميشه نور بر تاريكي، مرد بر زن، انسان بر طبيعت، روز بر شب برتري داشته ا ،در اين تفكر
از  ،منظور زير سؤال بردن مفاهيم متافيزيكي غرب  دريدا به. ها در اين متن اشاره كرد آميزي اين تقابل همتوان به در هاي دوگانه مي تقابل
موجود در فرهنگ  ةهاي دوگان كند تقابل يسعي م او. كند آغاز مي )of Grammatology( شناسي نوشتار ةدوگانه در كتاب دربار  هاي تقابل

سپس وي اين روابط را بر اساس مفاهيم ديگري . هاي متافيزيكي سنت غرب را متزلزل نمايد كند و با اين عمل شالوده وارونهغرب را 
دريدا با مركز . كشد لش ميهاي مهمي است كه دريدا آن را به چا مركز از تقابل /تقابل حاشيه. دساز دوباره مي 7تعليق و مكمل/چون تفاوت

  .كند قراردادن عناصري كه در حاشيه قرار دارند دوباره متن را بازخواني مي
تعداد  با شود و تا مي 22مجموعاً  تا است كه 3و  19 ها به ترتيب و درخت و درختچه تا و تعداد حيوانات22 ها تعداد انسان ،در اين نگاره

گويي به برتري ها   تعداد برابر و فضاي زياد صخره كه اصوالً انسان بر حيوان برتري داشته است ايننيابا توجه به  .استبرابر ها  انسان
گونه كه گفتار و نوشتار از قرون كهن تاكنون در تقابل با هم قرار داشتند، تصوير و نوشته هم در تقابل با  همان. طبيعت منجر شده است

در . حاضر است مخاطبهاي تصويري نزد  كه به علت بازنمايي تصويري، مدلول دال شود هميشه اين طور تصور مي. هم قرار دارند
هاي  هر عنصر تصويري نيز مانند نشانه. پاياني است اي درگير فرآيند داللتي بي كه با توضيحات پيشتر بر ما مسلم شد كه هر نشانه صورتي

در اين نگاره نيز تصوير و نوشته . ها ندارد ريتي نسبت به ديگر نشانهزباني چه گفتاري و چه نوشتاري ردي از حضور و غياب است، پس برت
يكي از عناصر بصري به عنوان هاي بااليي و پاييني، جايگاه تصويري يافته و  شده درون مستطيل اند، شعر خطاطي داخل هم كشيده شده

نماياند به طور مطلق  كه تاريكي كه درون چاه را ميشود  گونه واژگون مي روشني در اين نگاره اين ـ تقابل تاريكي. تصوير شده است
كه اگر تاريكي  هيتوجبا اين  دوگانهبنابراين اين . يابد يوسف در همين تاريكي است كه مقام نوراني خود را مي. انزجارآور و شوم نيست

ي سرد و گرم تصوير نيز در اين اثر وارونه ها تقابل رنگ. گردد درون چاه نبود آن مقام نوراني و ملك مقرب نيز وجود نداشت، واژگون مي
قرمز، قرمز نارنجي،  هاي گرم ها و نيز رنگ چادرها و صخره ،ها رفته در لباس شخصيت كاره هاي آبي، سبز و بنفش آبي ب رنگ .شود مي

و هاي خاكستري  در رنگ، ها و تعدادي از چادرها رفته در لباس شخصيتبكار)) نخودي(شده با سفيد  ي تركيبزرد نارنج(زرد نارنجي 
ها نشان ندهد و در  كدام از اين قطب هايي كه تمايل را به سمت هيچ اين حالت تلفيقي به صورت رنگ. آميزند اي به هم مي متمايل به قهوه

ها با  نارنجيمثالً تركيب زرد . خورد هاي سرد و گرم به هم مي عين حال رد هر دو طرف را در خود داشته باشد، جايي است كه تقابل رنگ
نارنجي در  - سبز و آبي  - ي مكمل مانند قرمزها رنگ. آميزند آبي موجود در تصوير در سبز زردهاي موجود در برگ درختان به هم مي

از ديگر . گيرد تصوير داخل كادر اصلي را دربرمي ةآميزند كه بخش عمد زمينه به هم مي اي رفته در كوه و قهوهي بكارها يخاكستر
اي به هم آميخته و متصل  عناصر درون و بيرون اين قاب به گونه. تقابل درون و بيرون است ،شود اين نگاره كه واژگون مي هاي تقابل
در فضاي بينابينِ درون و بيرون  نگارهها و حيوانات اين  تعدادي از پيكره. اند كه هم درون و هم بيرون هستند و جاي مشخصي ندارند شده

در اين تصوير چاه هم چاه . گويد مي) آميزند كه دوسوي تقابل به هم مي جايي(اي  8 يدا به اصطالح به آن فضاي آستانهاند كه در قرار گرفته
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اي نمايانده كه درون آن  چاه است و چون نگارگر آن را به گونهبردارد،  هست و هم نيست، به اين مفهوم كه چون حضرت يوسف را در
 ةدريدا رابط. اي ديگر از واسازي تقابل بيرون و درون است اين مورد نمونه. يگر چاه نيستمشخص است، د) مخاطب(براي بيننده 

كند تا  تعريف مي» مكمل«روسو به نام  »اعترافات«كتاب   اي برگرفته از بل مبتني بر واژه ،هاي دوگانه را نه مبتني بر تضاد و تقابل تقابل
اي فراواني كه فراواني  كند، گونه مكمل چيزي به خود اضافه مي" ،از نظر دريدا. ن دهدرا نشاها  اين قبيل زوج مناسبات ناپايدار ميان
كند تا جايگزين شود، دخالت  ، اضافه ميكند يممكمل خود تكميل ... كند  مكمل حضور را انباشته و تركيب مي. ... كند ديگري را غني مي

 "كند يمي است كه گويي فضايي تهي را پر ا گونهكند، به  را اشغال مي دهد؛ اگر جايي كند و خودش را در موقعيت چيزي جاي مي مي
[Derrida, 1976:144-145]. واژگوني تقابل روز و . كنندگي سويه مقابل وجود دارد پس در هر سوية يك تقابل دوگانه، رابطة تكميل

زمينة پشت  پس. كه نه روز و نه شب است طوري به فضا در اينجا تركيبي از اين دو زمان است،. شب در اين نگاره از موارد ديگر است
شود روشنايي روز بر  مي  هاي نزديك به آن باشد، اما وقتي بر ديگر اجزاي نگاره نگريسته اي است و طبيعتاً بايد شب يا لحظه درخت قهوه

  . آنها حاكم است
ها تقريباً مشابه  از آنجا كه تمام پيكره. كند خشنده استفاده ميمنبع نور متمركزي بر اين اثر حاكم نيست و نگارگر از نور پ ،به عبارت ديگر

داليل   عدم تمايز پوشش متمايزكننده، و ها كرهيپعدم وجود نگاه اروتيك به . مشخص نيست كدام پيكره زن و كدام مرد است ،هم هستند
نگارگر اين اثر، اغلب . زنانه را با هم دارندي مردانه و ها ها ويژگي خي پيكرهبر ،بنابراين. محكمي براي ناواضحي تمايزات زن و مرد هستند

  . كند رها مي شان هاي دوگانه را از بند جايگاه سلسله مراتبي تقابل
    )Aporia( ستيصالا/سرگشتگي . 3- 2

د، توسط دريدا براي بر تضادي منطقي داللت دار"اين اصطالح كه  .به معني راه گريزناپذير است اپوريايوناني  ةسرگشتگي برگرفته از واژ
پاسخي كه  هاي بي پرسش .[Lucy,2004:1] "شود هاي كور بحث متافيزيكي خوانده مي شود كه اغلب نقطه ارجاع به چيزي استفاده مي

ره گونه كه در اين نگا همان. دهند ، موانعي را سر راه درك مفاهيم متافيزيكي قرار ميمانند يمدر مباحث مهم متافيزيك غربي بدون پاسخ 
جايي و انتقال  آن براي جابه هچيزي كه ساختار ب ،كند مي پيداسرگشتگي را درون منطق ساختاري "دريدا نگارگر مانند  ،قابل مشاهده است

يابد و  راستي نمي د كه بيننده براي آنها پاسخ سرين نگاره، سؤاالت متعددي وجود داردر ا .[Wolfreys,2007:28] "وابسته استخود 
تعويق و منطق /الق به اثرات تفاوتطترين عنوان يا پوششي براي ا نزديك" ؛سرگشتگي ،بنابراين. افتد اين متن به تعويق مي روند داللت

: كند از اين قبيل هستند  آميز مي هاي انحراف سؤاالتي كه بيننده را درگير شاكله. ]85: 1385نوريس، [ "آميز است هاي انحراف شاكله
تن و زندگي او، چه تأثيري در خوانش ما دارد؟ آيا عنوان اين اثر نقشي در معنا آفريني اين متن دارد؟ آيا نگاره از اطالع دقيق از نگارگر م

كند؟ در اين نگاره چرخش نگاه با توجه به فقدان مركز، چگونه است؟ اين  منطق علي و معلولي روايت يك داستان سرراست پيروي مي
ترين معني  يافتن مهم  گردد؟ با كدام نوع نگاه در موقعيت است؟ از گوشة سمت راست به نقاط ديگر مي چرخش از مركز به باال يا به پايين

هاي نوشتاري به  يك اهميت بيشتري دارد و چرا؟ آيا جايگاه نشانهشود كدام ي كه از متن ناشي ميگيريم؟ از بين معاني متعدد قرار مي
ر و ظهاي سرد و گرم به خلق منا و مرايا از اين نگاره آگاهانه بوده است؟ آيا بازي با رنگ هاي تصويري است؟ آيا حذف مناظر  اهميت نگاره

است؟ آيا نگارگر اين نگاره با تمهيد مذكور، بعد سوم را بر خالف سنت مصوران پيشين به اين نگاره افزوده است؟ آيا ژانر مرايا منجر شده 
داستان اين نگاره در جهان واقعي وجود داشته است؟ آيا مصداق تمام است؟ آيا مصداق  يا كامالً تخيليگرايانه است؟ آ اين نگاره واقع

موضوع اين  نيتر مهم ،اجزاي اين نگاره در جهان ما وجود دارد؟ آيا باالترين پيكرة اين اثر يكي سوار بر اسب و ديگري روبروي او نشسته
اي نحيف در ميانة  موضوع اصلي اين نگاره چيست؟ علت قراردادن پيكره گردد؟ اصالً ها حول موضوع آن مي نگاره است و باقي داستان

است؟ چرا بيشتر روايت در روي كوه به صورت فشرده   تعادل فضاي پر و خالي تصوير را رعايت نكرده ،تصوير چه بوده است؟ چرا نگارگر
ست باعث جلب توجه بيشتر به موضوع يوسف و چاه بازگو شده است؟ آيا اين فشردگي در سمت چپ و تقابل آن با عدم فشردگي سمت را

ها در  اند؟ قرارگرفتن پيكره هاي پيشين بر روي يك اسپيرال يا حركت دوراني و دايره قرار نگرفته ها مانند سنت نگاره شده است؟ چرا پيكره
آنها، تا چه حد منطبق  ةلوازم مورد استفاد و نيز ساير شان ياجتماعو ربط آن با طبقة  ها كرهيپكند؟ پوشش  تصوير از چه منطقي پيروي مي

شناسانه از اين متن ممكن است؟ آيا نگارگر سعي كرده تا داستان  شناسانه و جامعه مردم  آيا برداشت، بر زمانة نگارگر بوده است؟ به عبارتي
زمانة خود منطبق نموده است؟ سؤاالتي از  يوسف را با دورة زماني خود اتفاق، يعني در مصر و با همان حال و هوا ترسيم كند يا آن را بر
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دهد و  بين آن چيزي كه متن انجام مي بنابراين. افزايد اين قبيل كه پاسخ روشني براي آن درون متن وجود ندارد، بر شك بيننده مي
 ،آن عالوه بر . رسند يهرگز به پاسخي يكه نم متنشده در  هاي مطرح پرسش ،با اين شرايط. داردتنش و تفاوت وجود  ،گويد، تناقض مي

چنين سازوكاري دچار  برابردر  بينندهپس . خواني وجود داشته باشند كه هرگز با هم جور نشوند صداهاي ناهم ،ممكن است در يك متن
در دهد كه  نيست و خود نشان مي  سرگشتگيِ حاصل، نكتة منفي. رسد ميبست  به بندر يافتن معني يكه براي متن، شود و  ميگشتگي  سر

وجه مثبت آن از اين بابت است كه . ]150: 1388، 9رويل[ "سرگشتگيِ غايي، ناممكن بودنِ سرگشتگي، به خوديِ خود است"يك متن 
  .كند مسيرهاي متعدد معنايابي و تفسير را ممكن مي

  )Paregon( هاي اثر هنري آرايه .4- 2
. دهد را افزايش مي شكلكرده است كه هم تزييني است و هم زيبايي  حكم براي ارجاع به چيزي استفاده ةكانت از اين واژه در نقد قو

به  parپردازد و مدعي است اين واژه از پيشوند  مي )هاي اثر هنري آرايه: پاررگون ( دريدا در كتاب حقيقت نقاشي به تحليل اين واژه
  .]37: 1388رويل، [به معني بخشي از اثر تشكيل يافته است  ergonمعناي اطراف، حاشيه، كنار اثر و 

ها و اجزاي اين تصوير از نقش  تك پيكره تك. نمود تر مي بود، مناسب» كاروانيان در حال استراحت در راه مصر«اگر عنوان اثر مورد بررسي 
راست پايين  از قسمت سمت تشانياهمها اگر  كاري لباس پيكره ها و برگ درختان و ريزه كاري بدن پرنده و نگارهاي چادرها گرفته تا ريزه

مسبب اصلي اين امر . آيد در تناقض است در واقع نام اين اثر با آنچه از محتواي تصوير برمي. تر نيستند اهميت بي ،تصوير بيشتر نباشد
از . ه استاند و تأكيد بسيار زيادي از لحاظ اجرايي بر آنها شد يعني چيزهايي كه از قاب درون كادر بيرون مانده ؛هاي اثر هنري هستند آرايه

نه باال  ،نه اثر است و نه خارج اثر، نه درون و نه بيرون" :كنند  ايجاد ميي ديالكتيكي بين اثر و قاب ا رابطه ،اثر هنري يها هيآرا ،نظر دريدا
 .[Derrida,1987:9] "دهد مي] داللتي[به اثر امكان  و  ماند  معين نمي كلي نا طور  كند، اما به  و نه پايين، اين واژه هر تقابلي را انكار مي

اين  ةتشعير فضاي كنارِ عناصر نگاره، اتفاقاتي كه در حاشيعالوه بر . چيزهاي خارج از كادر است ،هاي اثر هنري در اين تصوير آرايه
ة ديگري  و پيكر دهد يمشخصي به اسبش آب  ،كند مردي بر روي اسبش با فرد ديگري صحبت مي ؛ها هستند از آرايه نبز افتد داستان مي

شخص ديگري ديگي را براي پختن غذا آماده  ،اي به مخدة پر نقش و نگاري تكيه داده است پيكره ،ريزد با مشك در دلو او آب مي
كه بيرون از خط فرضي اتمام كادر قرار (دو نفر از سه نفر از چادر پاييني  و يك نفر در حال كشتن گوسفند جهت تهية غذا است ،كند مي
در كل آنچه كه در حاشية اين تصوير به . ل گپ و گفت و در چادر بااليي در حال تجديد قوا و خوردن و آشاميدن هستنددر حا) دارند

را نيز بيشتر جلب ) مخاطب(دهند و چه بسا توجه بيننده  همه قسمتي از داستان اصلي را تشكيل مي ،عنوان پاسپارتوي داستان اصلي است
تواند هم مركز متن باشد و هم  است كه درعين حال مي )parasitical( متن اصلي دارد نوعي رابطة انگلي اي كه پاررگون با رابطه". كنند

توان به طور قطع گفت به چه چيزي بايد توجه كرد و يا  در نتيجه مرزهاي يك اثر هنري مشخص نيست و نمي. در حاشيه آن قرار بگيرد
هاي هنري هم چارچوب اثر را  آرايه. ]202: 1387نجوميان، [ "چه چيز را بايد از مركز توجه خود به عنوان مخاطب اثر هنري كنار گذاشت

ذا و تجديد قواي كارواني كه به سوي مصر گويي تهيه غ ة داستانگون نيادر ترسيم . دتواند آن را نفي كن سازد و هم در عين حال مي مي
از ديگر مواردي است كه در هنرها مطرح  )Context( بحث زمينه. ي از درآوردن حضرت يوسف از چاه استتر رود، مسئلة با اهميت مي
اينكه اثر در موزه باشد يا . كنند هاي آن رابطة متفاوتي با هم پيدا مي نشانه ،گيرد هاي جديدي قرار مي وقتي متن هنري در زمينه. شود مي

 ،طلبد و بيننده نيز بنا به هر زمينه خوانش متفاوتي را مي ،كادريغير از موزه، به علت تأثير فضاي ورادر مجموعة خصوصي يا جاي ديگري 
خوانندة متن را در تنها نوعي رمزگشايي دلبخواه از متن هنري است كه به واسطة آن، ... هر كنش خوانش ". دهد خوانش متفاوتي ارائه مي

در اين متن نيز به جاي قرارگرفتن اين نگاره در موزه . ]200: همان [ "دهد زمينة جديد خلق شده و نيز در زمينة جديد ذهني خود قرار مي
در ساختار  استه از قرارگيريايم كه از تحليل برخ داده هايي از جنس ديگر قرار را به عنوان متني مورد خوانش، در معرض ديد مخاطب  آن

  . موزه، متفاوت است

   )Narrative( روايت .3
ام چگونه يك داستان  من هرگز ندانسته":  نويسد مي »پل دمان«هايي براي  در يادداشتگويد فقط  روايت چيز زيادي نمي ةدريدا دربار

نده حس هثباتي آزارد ني را به عنوان يك بيتوا هميشه اين نا ...ستم هبه ياد آوردن و خاطره هر چيز عاشق از  يشكه ب جايي بگويم و از آن
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ن روايتي عاجز است كه به آالبته دريدا از گفتن  .[Gilbert & Walsh,2008] "چرا اين موهبت از من گرفته شده است؟. كنم يم
متضمن  ،ركزاهميت ساختن مركز است، زيرا تمايل به م دريدا درصدد بي. حقيقت منجر شود، مركز مشخصي دارد و واضح و روشن است

دانم يك روايت موفق چه معنايي دارد،  من خوب مي": گويد  همچنين او مي .و نيز هستي به مثابه حضور است ي مستحكموجود ساختارها
 فتن چه معنايي دارد و در واقعام كه داستان گ من هرگز مطمئن نبوده .ام چگونه داستان بگويم و هرگز ندانسته بسازمرا   توانم آن فقط نمي

خود را به  ]نيز مانند روايت[دريدا اصوالً در حوزه هنر . [Ibid] "فهمم روايت چيست ميكمتر  ،كنم روايت فكر مي ةچه بيشتر دربارهر
اي  وي با اين حرف به گونه. زند او اين حرف را زيركانه مي .[Bronette & Wills,1994:9]داند  دهد كه چيزي نمي اي جلوه مي گونه

تواند در اين  ندارد، بهتر مي )Incompetent( گويد كسي كه در اين حوزه توانش اي تلويحي مي شود و به گونه ز قائل ميبراي خود امتيا
  .باره صحبت كند

اينكه آيا روايت اين قسمت داستان در تصوير نيز مانند . پشت اين نگاره، قسمتي از داستان حضرت يوسف يعني از چاه درآوردن او قرار دارد
به عبارت  . شود اي طي مي در اين روايت تصويري، مسيري دايره. جاي بحث دارد ،كند ادبي آن از روابط علي و معلولي پيروي مي روايت

توانيم اين روايت را از هرجا آغاز  مي. شود اي مي ها بر هم ارجحيتي ندارند، ساختار روايت دايره كدام از اتفاق ديگر چون از لحاظ روايتي هيچ
در اين تصوير صورت اكثر افراد يك شكل است، فقط به برخي از آنها جزيياتي مانند موي صورت افزوده شده و در نهايت كنش . كنيم

زيرا نگارگر در ترسيم اين . فرقي ندارد ،اين روايت را از هركدام از اين اشخاص آغاز كنيم ،پس در كل. متفاوت، آنها را متمايز كرده است
درام ارسطويي . معلولي بر داستانش حاكم باشدو  تشود كه منطق عل برد و به اين امر قائل نمي يي روايت بهره نمياز منطق ارسطوروايت 

اگر چيزي جا بيفتد  ،در اين ساختار. رسد آيد و به انتها مي رسد و سپس فرود مي اي دارد كه به اوج مي يعني مقدمه ،يك ساختار هرمي دارد
كشيدن يوسف از اين منطق  اما روايت از چاه بيرون .]224: 1377فريمن، [زند  ميتش لنگ ميروايت كُ ،ه شوديا از دل روايت بيرون كشيد

اند و بنابراين منطق علي و معلولي از اين داستان  ها بدون تقدم و تأخر زماني و مكاني كنار هم گرد آمده زيرا تمام نشانه .كند پيروي نمي
  .شود حذف مي

  )Decenterism( مركززدايي .1- 3
محوري در نظر گرفتن مركز  يكي از مفاهيم مطرح در كالم .كرده است طرح 10محوري كالمرا بر پايه نقد نيچه و هيدگر از  ي  دريدا واساز

  . رود اي كنار مي است كه توسط دريدا با پررنگ شدن عوامل حاشيه
 .آن است رِبيرون ساختاهم چيزي هم متعلق به درون و اين نگاره ز مرك. قهرمان مركزي ندارد هاي خاص،  اين نگاره نيز، به سبب ويژگي

شايد . كند اي ديگر صحبت مي شود كه شايد موضوعِ روايت، درباره مرد سوار بر اسب است كه با پيكره اي مطرح مي داستان به گونه
شايد هم پيكرة نحيف و برهنة در حال . سترنگ اصلي اين روايت ا خورند، موضوع پي داستان سه تني كه زير چادر سفيد نوشيدني مي

هيچ مركزي وجود "زيرا در اين نگاره . توانند مركز اصلي نگاره باشند يوسف و ملك نيز مي. استراحت در مركز نقاشي موضوع اصلي است
ركز يك مكان تثبيت كه مركز هيچ جاي طبيعي نداشته، كه م ،بودن به تصور درآمدهـ تواند در شكل يك حضور مركز نميكه ، ]ردندا[

غياب مدلول استعاليي  ... .آيند در آنجا به بازي در مياي  ههاي نشان نهايت جايگزيني شده نبوده، بل كاركرد و نوعي نامكان است كه بي
. ر داده استزمينه قرا نگارگر اين نگاره، موضوع اصلي را در پيش .]10: ب 1386 ،دريدا[ "دهد نهايت بسط مي قلمرو بازي داللت را تا بي

بنابراين از منظري . كند دهندة او جلوگيري مي نه تنها با اين تمهيد بلكه با ترسيم يوسف به مثابه ساير افراد از قائل شدن به زيبايي برتري
ش از خود به گاه خود مركز نبوده، هماره پيشاپي هيچ"اين مركز . شود اي مدام پس رانده مي شدن عوامل حاشيه مركز اين نگاره، با پر رنگ

  .شود اي جايگزين مي ماجراي يوسف هم مركزي است كه مدام با عوامل حاشيه. ]188: 1383پين، [ "جايگزين خويش تبعيد شده است
  )Intertextuality( بينامتنيت .2- 3

ن را نبايد واجد استقالل مت"بنابراين . خواند هاي ديگر را مي است كه متندر حكم ماشيني  در واقعكند كه يك متن  پيشنهاد ميدريدا 
از اين رو نبايد . هاي مختلف برقرار ساخت اي مناسبت بينامتنيتي ميان متن را بايد با ساير متون مرتبط شمرد و گونه  دانست، بل آن

    .]237: 1386ضيمران، [ "گونه تفسير و تأويلي را قطعي و نهايي تلقي نمود هيچ
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. كند شناس فرانسوي، به پنج حالت با آثار ديگر ارتباط برقرار مي ، روايت)Gerard Genette( هر متن يا اثري بنا به گفتة ژرار ژنت
. كند انواع مختلف روابطي است كه متن يا اثر با متون و آثار ديگر برقرار مي 14متنيت ، پيش13، سرمتنيت12، فرامتنيت11ترامتنيت، پيرامتنيت

اقتباسي از داستان به نظم درآمده توسط  ،هجري همكادر باال و پايين نگاره در قرن د نگاره مذكور و همچنين اشعار خوشنويسي در دو
نگارگر . دارد) روي اثر ديگر يا منبع ادبي آن اقتباس يك اثر از(متنيت  عبدالرحمان جامي در قرن نهم است و بنابراين با آن رابطة پيش

بنابراين اين نگاره و پيش متنيت آن يعني سرودة جامي، خود شرح و . تشرحي از تصوير ذهني خود از داستان را به ترسيم كرده اس
هاي  رابطة يك متن و متن(رابطة اين سروده و نگاره، با قرآن از نوع پيرامتنيت . اصلي الهام آن يعني قرآن هستندتفسيري ذهني از منبع 

  . است) موازي
همچنين . گشت مرد و همراه با همسرش اينانا بازمي النهرين است كه  مي در بين و اينانا) تموز(اي دوموزي  اين نگاره شايد يادآور اسطوره

اين اساطير در . ]267 - 269: 1384بهار، [مرتبط است ز آدونيس و مادرش اتيس در يونان با اسطورة اوزيريس و ايزيس در مصر و ني
ستان سياوش را داريم و در ارتباط با باروري و حيات مجدد گياهان است كه در ايران منطبق با آن دا  شونده نهايت امتداد اسطورة ايزد شهيد

توان نشان از زندگي مجدد دانست  به چاه رفتن يوسف معادل مرگ موقت و از چاه در آمدن و به سلطنت رسيدن او را  مي. شود مطرح مي
تفسير از اين داستان است و بنابراين ربط اين  اين نوع برداشت نوعي. كه از تقابل سياهي داخل نگاره و سرسبزي فضاي اطراف پيداست

 ،دهد هر متني پيداكردن روابط بينامتني اين نگاره نشان مي. داستان به طور موازي با اسطوره شهيد شونده نوعي ارتباط پيرامتني است
ها و شرايط  يني و پسيني با ساير نظاماي از روابط پيش دهد كه متن در شبكه اين روابط نشان مي. ردپايي از متون ديگر را به همراه دارد

  .اي ندارد يكه مؤلفمتني هم كه مستقل نيست . تاريخي و اجتماعي و فرهنگي يا فضاهاي فراكادري قرار دارد
  

  گيري  نتيجه
را  طهماسبشاه ميل به نوجويي در عرصه هنر، در زمان   اين نگاره. نگارة مربوط به عهد صفوي را با توجه به رويكرد واسازي بازخوانديم

هاي متزلزل  توان پايه با دقت در اين اثر و با توجه به عناصر واسازي دريدا مي. ميلي كه ما را به تحليل اين اثر واداشت. رساند به اثبات مي
واسازي اين . يردگ آنها قوام مي شود و با بازسازي دوبارة ها شروع مي واسازي اين نگاره از ويراني اين پايه. معني را در آن تشخيص داد

تواند با  اين معني مي. شود دهد مفهوم و معني متن همان نيست كه در نگاه اول تصور مي مفاهيم و روابط موجود در متن به ما نشان مي
چشم نيايد،  هايي از متن كه شايد در نگاه اول به در اين مقاله نيز به واسطه بررسي نشانه. اهميت متن بازآفريده شود هاي بي اتكا به نشانه

نهايت  توانند بر بي هايي هستند كه مي واژة يوسف و خود تصوير يوسف دال ،بر طبق روند بررسي اين مقاله. توان به سير داللت پي برد مي
رون و تقابل د ،شود اي كه در اين نگاره واژگون مي هاي دوگانه از تقابل. دال داللت كنند، بدون اينكه مدلول ايستايي وجود داشته باشد

اند كه نه درون و نه بيرون و هم درون و هم بيرون را  اي ترسيم شده چاه و چارچوب تصوير به گونه ،بيرون است و به مدد اين واژگونگي
. شكل اصلي وجود دارد شناسانه به دور كادر مستطيل اي است كه گويي يك قاب زيبايي هاي اثر به گونه اهميت آرايه. دهند نشان مي

گذرد كه اگر  قسمتي از ماجراي اين داستان نيز در خارج از كادر اصلي مي. اثر هم متعلق به درون هستند و هم متعلق به بيرون هاي آرايه
. كند يمهاي متعددي روبرو  اي دارد كه مخاطب را با سؤال ويژگي ،همچنين متن. يابد به اتكاي آنها متن خوانده شود متن گونة ديگري مي

توانند  مثالً در برابر اين سؤال كه موضوع اصلي اين نگاره چيست؟ مخاطبان متفاوت مي. پاسخي ندارد ها الؤسمخاطب براي اين 
توان براي هر جز از اين  كند و مي راستي را روايت نمينگارگر اين تصوير، داستانِ سر. دمتناقضي ارائه دهن گاه گههاي متفاوت و  پاسخ

نيست، با  نيچن نياكند و  تر تمركز  مركز تصوير كه بايد چشم روي آن سريع ،در اين تصوير. تصوير اهميت يكساني را در نظر گرفت
اين متن با ساير متون و . محور است كردن مفاهيم كالم رنگ اين امر در جهت تحقق كم. موضوع و عنوان اثر چندان ارتباطي ندارد

اين روابط عدم استقالل متن و . اي از آن است شونده نمونه طورة ايزد شهيدهاي ديگر و فضاهاي فراكادري نيز در ارتباط است كه اس نظام
  .رساند هاي منطق اين نگاره و واسازي دريدا ما را به خوانش جديدي از اين اثر مي نزديكي. رساند ي يكه را ميمؤلفدر كل، عدم وجود 
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  ها نوشت پي
 : Deconstruction.1 اين واژه به علت وجودdeدريدا بـا   .هم به مفهوم ساختن و هم خراب كردن در آن واحد است. كند و مفهوم متناقض را القا مي، همواره د

هيدگر  »هستي و زمان«هوسرل و  »تجربه و حكم«واسازي را بايد در كتاب  ةواژ ةپيشين. خواست مفاهيم متافيزيك غرب را ويران و از سر نو بسازد اين واژه مي
  . آيد گيري دريدا به حساب مي نزد هيدگر منشأ وام destruktionنزد هوسرل و واژه   abbauواژه . ]41: 1386ضيمران، [ جستجو كرد

2.: Transcendental signified  رت يافت شدن، منشـأ منشـأها و   در صواستعاليي اين مدلول . ن بنيان نهاد      اي را بر آ                                     ارجاع بيروني كه بتوان مفهوم يا فلسفه  ةنقط
ل  پذير نيست، تصور مدلو كه معناي خود مدلول استعاليي نيز بايد از خودش سرچشمه بگيرد و چون اين امكان طوريبه  ؛]152: 1386برسلر، [بازتاب خود تلقي مي شود 

  .استعاليي در نظر دريدا اشتباه است
3 .Cary Welch 

4.  Differance :96: 1383مكاريك، [متشكل از دو فعل تعويق داشتن و تفاوت داشتن است  اي هواژ ،يقوتع /تفاوت[.  
5.  Dissemination:  كه معناي هر اصطالح، يا يـك   دارد شارهمراحلي ابه اين اصطالح . كردن و پراكندن است كردن، پخش توزيع ؛اين اصطالح صريحمفهوم

  .شود پراكنده و پخش مي ،سري از اصطالحات در نظام زبان، بدون رسيدن به پايان
6. Trace:  درون نشانه عبارت است از چيزي كه وجـود دارد و پـس از نشـانه     يردپا. آيد از نشانه مي پيش و پسچيزي وجود دارد كه  »پارد« مفهوممنطبق بر

تفكيـك   قابـل   دهـد و از آن غيـر    تـأثير قـرار مـي    تاز نشـانه، جانشـيني را تحـ    پـس از نشانه و  پيش پارد ،هر دو حالتدر  .شود ميجانشين آن  وماند  باقي مي
  . [Lucy,2004:144]شود مي

7. Supplement: بخشد يك مازاد، يا كمالي كه كمالي ديگر را غنا مي"هم مكمل . مكمل آن هست ،در هر تقابلي هر سو در عين اينكه اضافي ديگري است" 
  ].85: 1388رويل، [ "شود بايد پر هدارد ك دلي وجوكند، گويي فضايي خا جبران چيزي گم شده را مي"و هم است 

8. Threshold:  را در  فضايي است كه معنـي را بـه تعويـق و تعليـق درآورده و آن     ،آستانه. استي گوش پخش و گسترده  ي در آستانه مانند صدا در پردهامعنبه
  .استمعني  ياحس غياب مدلول حاصلِ آستانه، د، ارجاع ندار خاص هيچ دالي در زبان هرگز به هيچ مدلول .دهد قرار مي  فاصله

9.Royle   
10. Logocenterism: و  اي يوناني به معني گفتار، منطـق، عقـل   لوگوس كلمه. م تشكيل شده استساز دو بخش لوگوس و سنتري )لوگوسنتريسم(محوري  كالم

ي گرايش متافيزيك غرب به عقـل، كـالم، منطـق،     م را جهت بحث دربارهسسنتري وگوآميخت و ل  دريدا اين واژه را با مركز، محور و مدار در هم. استكالم خدا 
 .ايده، روح جهان و ماده به كار گرفت

11. Paratextuality: گويند ها و تفسيرهاي فرعي را مي هاي موازي يعني شرح ميان خود متن و متن ةرابط.  
12. Metatextuality :237: 1383استم، [ گويند يگر به دو صورت تلويحي و آشكار را ميانتقادي ميان يك متن و متون د ةرابط[ . 

13 .Hypertextuality :شود تعريف مي ]93: 1386مطلق، نامور[ اي كه متن به آن تعلق دارد طولي ميان يك اثر و گونه ةرابط . 

14.  Hypotext :دميان دو متن ادبي يا هنري كه يكي از روي ديگري برداشت شده باش ةرابط .  
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