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 پورجستاری بر همبستگی عنوان و اثر، به نگارش سهراب نبی؛ نظر به درون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همسر شاعر  1ی شخصی والری الیوتمجموعه ت،یمگر ادیبن متر،یسانت .۸٥٤ در ٦.٥٣ ،کاغذ یرو گوآش، ۹٤۹١، تیمگررنه ، )دوم(درون  نظر به -1 ریتصو

 ( 1url)لندن، انگلیس  ،2مشهور تی. اس الیوت

نسبت  ی بزرگشبر گیاهی مرموز، گیاهی که بر اساس اندازه آب و رنگ نشستهگون، متنوع و خوشامی از پرندگانی گوناحازد

های متعددش محل آرامشی است برای درنگ کوتاهِ جانورانی که قلمروی زیستشان که شاخه ماندبه پرندگان، به درختی می

نماید که در جایگاه درخت، یکه و تنها رشد کرده است. آسا میاست. حال آن که این گیاه غریب، برگی برجسته و غول آسمان

ده است؛ جرئی از یک کل که به دلیل شباهت و که در بسیاری از آثار مگریت قابل مشاهای پوشانیو همهمانندسازی این

رگ است. اگر یک بقرار گرفته و با آن جایگزین شده  خویش نزدیکی الگوی ساختاریش، همسانِ کلیتِ موردِ ارجاعِ زبانی

                                                           
1 Esmé Valerie Eliot (1926-2012) 
2 Thomas Stearns Eliot (1888-1965) 

نویس و منتقد ادبی انگلیسیهشاعر، نویسنده، نمایشنام  
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چه چیزی است که آن را برگ و درخت را درخت ساخته است؟ چرا  های یک درخت است، پسهایی همچون شاخهدارای رگه

است؟  ی این نشانهدادی زبانی و دلالتی نمادین تعیین کنندها برگ ننامیم و برگ را درخت؟ مگر چیزی غیر از قراردرخت ر

. این حاکم است، این یکی نیز قابل تغییر و بازنویسی است گذارانهپس بر طبق منطقی که بر هر تصمیم و هر گزینش نشانه

تور زبانِ ای در دسگون یافته و خود به افزونههای مگریت موقعیتی شمایلنقاشی درختانِ برگی در تکرار و تعددِ بروزشان در

به طور و  هظهور یافت .١۹٦راستاییِ به خصوص در آثارِ خلق شده به سالِ ی این همایده". نداهتصویری نقاش بدل شد

 دگردیبه الگویی تکرار شونده تبدیل  متعاقبا  ( و 2)تصویر  ساخته استنمایان  "3غولِ مونث"در نقاشی خود را ابتدا  مشخص

  (۹٦٣: ص ٧٧۹١، 4)تُرچینِر "افزود.ای به این ابداع شاعرانه مینوعِ خود، هر بار انرژی تازهکه اغلب در تکثر و الحاقِ مت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (url 2م )خصوصی، مکان نگهداری نامعلو یمجموعه ،متریسانت ٧٦ در ٣٦ بوم، یروروغن  ، رنگ.١۹٦، تیمگررنه ، نثؤغولِ م -2 ریتصو

 

                                                           
3 The Giantess (La géante) 
4 Harry Torczyner (1910-1998) 

داران آثار مگریتو یکی از مجموعه ی بلژیکیوکیل و نویسنده  
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، با افزودن پرندگان است که مورد تاکید و وضوح (1 ریتصو) گون در نقاشی اصلی مورد بحثغیر ممکن بودنِ برگِ درخت

لندی ه، زیرا چنین نمایش مبالغه آمیز و پرطمطراقی از گوناگونی، میراث هنری مورد احترام استادان نقاش گیردمیبیشتر قرار 

ثر کشد. در اآمیز مگریت به این آثار را به پیش میرا یادآور شده و نگاه کنایه (3 ریتصو) 5ی همچون فرانس اسنایدِرزرو فنلاند

کنند، بلکه هایی پرکنتراست و متنوع را نمایندگی میهایی از رنگچنین انتقادی از سوی او در نقاشی، نه تنها پرندگان جلوه

رار داده گون قانِ رنگارنگ بر روی خطوطی شاخهکنند؛ این مرغآمیز اثر نیز نقشی کلیدی بازی میدر نمایش عمق تناقض

اشی کنند. بنابراین مگریت در این نقی سطح تختِ برگ را نمایندگی میهای تخت و یا حتی فرورفتهاند که در واقع رگهشده

گیِ درخت به دو با اشاره به نقاشی بو تخت بودنِ سطح بوم را یادآوری کرده توانسته است تا با کلِ ماهیت نقاشی بازی کند،

ا توجه به ب پرسپکتیو در نقاشی را برهم بزند. فرضیشو مفهوم پ ودای تخت، تخت بودنِ سطح برگ را یادآور شعنوان ورقه

بسیار مناسب  (1 ریتصو)عنوان خود دارد  را در "نظر"ی واژهی نقطه نظر یا پرسپکتیو در اثری که این بازی پیچیده و فریبنده

 (١٦٧: ص ٤۹۹١، 7سیلوستر)( 4 ریتصوگذاری شود. )نام "6بعد سوم" ،یکسانای تقریبا رسد که اثری مشابه با ایدهبه نظر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادرید، اسپانیا  ،9ی دِل پرادوموزه ،متریسانت ١٦٧ در ۹۸ ،ی چوبیتخته یروروغن  رنگ ،۹١٣٦-١٣٦٦، دِرزیفرانس اسنا، 8کنسرت پرندگان -3 ریتصو

(url 3) 

                                                           
5 Frans Snyders (Frans Snijders) (1579-1657) 

های شکار، بازار و نقاش فنلاندی، متخصص در تصویر کردن حیوانات، صحنه
جانطبیعت بی  

6 The Third Dimension (La troisième dimension) 

7 David Sylvester (1924-2001) 
گردان انگلیسیمنتقد هنری و نمایشگاه  

8 Concert of Birds 
9 Museo del Prado 



Tajrishcircle.org 

2 پرونده: همبستگی عنوان و اثر  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (url 4مکان نگهداری نامعلوم ) ی خصوصی،مجموعه ،متریسانت .٦ در ٦٣ ،کاغذگوآش روی ، ١۹.٦، رنه مگریت، سوم عدِبُ -4 ریتصو

نام  "10قرار ملاقات"(، 1 ریتصو) دوم "نظر به درونِ"از سال قبل  یک، درست ۸٤۹١ به سالشده خلق  یدیگر نقاشی مرتبط

رسد به ای است که به نظر میزمینه و کشتیی دریای طوفانی پسدهندهعنوانی که به احتمال زیاد بازتاب (5)تصویر دارد. 

ت، ی سنگی تکیه داده اسای با حاشیهی پنچرهگون خم شده و به لبهکند. برگ درختزمینه حرکت میسمت اتاقک پیش

ای کنندهل تاکیدکشد. عامآید انتظار میتفکر ملاقاتِ هر آنکه در کشتی به سمت او مییتی انسانی یافته و گویی که در صخصو

ی روایت نقاشی هزمینه و ادامبر تلاقی دو مسیرِ نگاه. نگاهِ کشتی به بیرون و نگاه برگ به درون. تاکیدِ نقاشی بر پویایی پس

 شده است، توجه بیننده را از پرندگان گرفته و به ارتباطِ  به عمق بیشتری از اثر و عنوانِ مشخصی که برای نقاشی برگزیده

ه بر روی شوند کزمینه انگار به نقوشی بدل میآب و رنگِ پیشکند. در این مرحله مرغانِ خوشمیان برگ و کشتی جلب می

بیرون  ی پردهعجیبِ  که موقعیتِآناند و تصویرِ مگریت، نقاشیِ یک نقاشی را ثبت کرده است؛ حالبرگِ یک گیاه نقاشی شده

که پرده آن شوند. مگرکنندگی حالت کلی اثر را دوباره یادآور میی اتاق، غرابت و مشوشاز پنجره و نزدیکی سطح دریا به لبه

 .افزایدمی ی دیگری بر این معمااست. که خود لایه نشانی از این باشد که گیاه در بیرون و دریای طوفانی درون اتاق قرار گرفته

 

                                                           
10 The rendezvous (Le rendez-vous) 
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 ( 5urlنیویورک، آمریکا ) ،11ی ایروینگی صومعهمجموعه ،متریسانت ٧٦٥٧ در ٣١ ،بومرنگ روغن روی  ،۸٤۹١مگریت، رنه ، ملاقات قرارِ -5 ریتصو

ی روشنی از آسمان و و تنها در برابر زمینه 12نمابه صورتی سایه گون را تقریبا( برگ درخت4 ریتصو) "سوم بعد"در حالی که 

 ، اثر اصلی مورد بحثاستسطح صاف و آرام آب نمایش داده، و به طور موثری فارغ از بستر معناییِ قابل توجهی طرح کرده 

در برابر دیواری سنگی قرار داده که  (5 )تصویر "قرار ملاقات"موضوع اصلی نقاشی یعنی گیاه مرکزی را همچون  (1 ریتصو)

ر سمت چپ د ی برگ.ی افزونی است بر دوگانگی موجود در ایدهی معنایی بستر سازانهشود، و این خود لایهبه دریا منتهی می

 هب اند که همچون درختانی از چوب سفید ورفتهگهای غول پیکر و باشکوهی قرار 14توپ-ها یا همان فنجان13تصویر بیلبوکه

این اسباب  پردازند.بندی و کادر اثر نیرو بخشیده و به حمایتِ برگ میهایی مرمرین به وضعیتِ عمودی ترکیبسانِ تندیس

های هندسی به کار رفته در آن با اغراق در مگریت و تاکید بر استواریِ فرم ( در آثار6)تصویر بازی قرن شانزدهمی فرانسوی 

او  هایهای یک میز، از دیگر واژگانِ تصویریِ نقاش است که در بسیاری از نقاشیا پایههای شطرنج یهمچون مهره ،اندازه

دیگری  یبازی تصویرآب ساکن قرار دارد، که  وانیل کی وارید یبالا. در سمت راست ندا پرداخته ییهای معنابه ساخت گزاره

صویری های تپوشانی گزارههای مفهومیِ نتیجه شده از همو تشدید هانیطن آثار متقابل،به است با تعریف زبانیِ دریا که 

 دهد.یم شیافزای سنتز ساخته شده را خردمندانه کیفیت تغرلی وافزوده موجود در نقاشی 

 

                                                           
11 Irving Abbey 
12 Silhouette 

13 Bilbocatch (bilboquet) 
14 Cup-and-Ball 
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، 15ی جین آستِنبه ارث رسیده در خانواده، سانتی متر .١٧٥ در ٣ ،ریسمانعاج و  ،م. ق. ٦٦۸١، حدود سازنده نامعلوم، انگلیسی توپ-فنجان ای لبوکهیب -6 تصویر

 ( 6url) ، لندن، انگلیس16حراج ساتربیز

 "نظر به درون"مشابه تر از آثار مشابه از منظر ایده و تصویر گیاه مورد بحث، نقاشی دیگری است که با عنوان اما مهم

ای تقریبا دو برابرِ آن خلق اثر هفت سال پیش از دومین نقاشی به همین نام و در اندازه این (7)تصویر گذاری شده است. نام

که یک سال  (5 )تصویر "قرار ملاقات"گون به ی بسترِ طرح شده برای برگِ درختشده است و هم در اندازه و همچنین ایده

پوشانیِ معنایی میان لیوان و رودخانه تر است، اما دوگانگی همنقاشی شده نزدیک (1 ریتصو) "نظر به درون"پیش از دومین 

ی قرار گیری پرده در داخلِ اتاق معمایی میان به قوتِ ارتباط دومین تلاش، میان لیوان و دریای آرام نیست. همچنین نحوه

های ستون توپ-کند. فنجانایجاد نمی (5)تصویر  "قرار ملاقات"درون و بیرون بودگیِ موقعیت مخاطب و گیاه، همچون 

 تصویریِ طرح شده وجود ندارد. ی زبانی/های بازیگوشانهپوشانیممانند نیز غایب بوده و تاکید خاصی بر ه

 یتگاهسیدرختان به عنوان زی و موقعیت اثبات شده زیستی میان گیاهان و پرندگانرسد که اهمیت همبه نظر می

طبیعت حمایت کرده و مگریت را در به  گرِ ای بود که از تعریف نقاش در قالب مشاهدهبرای جانوران، آن پشتوانه یعیطب

هایی که نقاشی کرد و بر لایهی متعدد از این موضوع ترقیب میتصویری و ساخت ترکیبات چندگانه-های زبانیکارگیری بازی

های دیگری شده مسیری بود که پتانسیلافزود. این ترکیب ساختهپرداخت میمیها در آنان به فعالیت معناسازی و وصل دلالت

)تصویر  "17ی گنججزیره"تری بروز یافت. اثری به نام تر و عمیقها بعد در سنتز تصویری قویسالقرار داد و در اختیار نقاش 

پرواز  تِیظرف بار ناز حیوان و گیاه. ای 18ترکیبی موجودی؛ کردای از برگ تصویر می( که به جای برگِ پرندگان، پرنده8

و  ند دادهپیو نیها را به زمآن ،زیسیتی طبیعیگرفت و به جهت اغراقِ سرحداتِ این همبه بازی می تیرگپرندگان بود که م

 ایجاد اختلالی منطقی برای افشای یک وابستگی طبیعی. جایگزین ساخته بود.برگ با را  ناآن یپرها

                                                           
15 Jane Austen (1775-1817) 

ی انگلیسینویسنده  
16 Sotheby's 
17 Treasure Island (L'île au trésor) 

18 Chimerical 
ا ی "کیمرا"ای در اساطیر یونان باستان به نام صفتی برگرفته از موجودی افسانه

که  ترکیبی از شیر، بز و مار بود  "خیمرا"  
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  بروکسل، بلژیک ی خصوصی،مجموعه ت،یمگر ادیبن ،متریسانت ٧٤ در ٣٦ بوم، یروروغن  ، رنگ١۹٤٦، تیمگررنه ، (اول)درون  نظر به -7 ریوتص

(url 7) 

 

 

 

 

 

 

 

بروکسل،  همسر نقاش، 19ارث رسیده به ژورژت مگریت ت،یمگر ادیبن متر،یسانت ٦۸ در ٣٦ بوم، یروروغن  ، رنگ٧۹۸١، تیمگررنه ، گنج یرهیجز -8 ریتصو

 (url 8بلژیک )

                                                           
19 Georgette Magritte (Georgette Berger) (1901-
1986) 

 مدل و هنرمند بلژیکی، همسر رنه مگریت
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آخرین اثری که برای دریافت بهتر موقعیت نقاشی مورد بحث و جایگاه متفاوتش در میان آثار مشابه باید به آن اشاره کرد، 

منابع،  یالبته در برخگذاری شده است. نام "20آخرین حرف"ای پیشگویانهی مگریت است که به صورت آخرین اثر کامل شده

نیز قابل برگردان است اما  "آخرین واژه"عنوان انگلیسی به( 9)تصویر ترجمه شده است.  زین "آخر  غِیج"به  یسیعنوان انگل

 "فریاد آخرین"یا  "بانگ آخر"گرفت تر بوده و مورد ترجیح همیشگی او قرار میی نقاش نزدیکعنوان فرانسوی که به ایده

کند. ای که نقاش را در سالیان زیادی از عمرش همراهی کرد تاکید میی تلخی بر ایدهکه با کنایهتر نام دارد. نامی شاعرانه

ه ای از روی آن ساخت، چاپ سنگیایِ آنمتداوم موزهو عدم نمایش ای خصوصی به دلیل قرار داشتن نقاشی اصلی در مجموعه

 (11)تصویر دسترس عموم قرار بگیرد. در شده که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کی، بروکسل، بلژ21ی خصوصی دکتر جین رابرتمجموعه ،متریسانت ٦۸در  .٣روی بوم، رنگ روغن  ،٣٧۹١ مگریت،، رنه جیغ آخر )آخرین حرف( -9 تصویر

 (١٤: ص ١۹۹٣فائِرنا، )

، تیمگر ادیبن متر،یسانت ٣٦٥۹در  ٦٥٦. ی تصویر، اندازه(توگرافی)ل یچاپ سنگ، ١۹٣٧ مگریت،رنه  (،سمت چپ) )آخرین فریاد(حرف نیآخر -11تصویر 

 (url 9) کیبروکسل، بلژ

 

                                                           
20 The Last Word (Le dernier cri) 21 Dr. Jean Robert Collection 
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 های مگریت برافراشته است، برگی تعداد کثیری از نقاشیآور، که در منظرهای از کوهستانی سرگیجهزمینهپس در برابر

اوه بر آثار که علهای پیشین از نمونهتر پالوده یصراحتنمایی از یک درخت بر خود دارد. بزرگی شناور است که تصویر سایه

جزئی ) برگ گذاری درخت )کل(، درونِ جایقرار گرفت.  زین گرید یاریبستر بس دراند که مشخصا به آن معطوف شده یمتعدد

 تشویش تر از آثار پیشین بهنما بار دیگر و با بیانی مستقیم(  با ساخت تصویری متناقض9 )تصویر "آخرین بانگ"در  از کل(

مغاکی ژرف که در زیر نقاش  .(11 ریتصو)رسیده بود در راه آسمان به کمال ده سال پیش از این بینشی که  ؛پردازدبیننده می

ها، زندگی انتهایی که میان ابژه و تصویر، واژگان و چیزی بیکند؛ ورطهاحضار می برای آخرین باردرخت زندگی نهفته است را 

ی ناپیدا و این خلاء اتصال تا همیشه از ادراک تمام اذهانی که او را و مرگ، و هستی و نیستی وجود دارد. شاید این ناشناخته

ترین گریخت. اثری که در آن آخرین فریادِ ایده در برندهگونه که همیشه در مرز حضور، از مگریت نیز میجویند بگریزد، آنمی

کند. خویش تنها نهیبی متضرعانه است که به انیگمایی جاودان و معمایی غیرقابلِ حل اشاره می گرِتحلیلترین وضعیت و پالوده

 (١٦۸-١٦۹: ص ١۹۹۹آلدِن،  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( 10url) ایران، تهران، های معاصری هنرموزه ،متریسانت ٣٦در  ٦.بوم، رنگ روغن روی  ،٧۹١. مگریت،، رنه 22آسمان راهِ -11تصویر 

 

 

                                                           
22 The Way to Heaven (Le chemin du ciel) 
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نگاه "بازگردیم و امکاناتِ ترجمانیِ دیگری همچون  (1 ریتصو) "نظر به درون" به عنوان اثرِ ،هاییحال اگر با چنین دانسته

ی ( در اولین نمایش اثر در موزهLink 1)"چشم درون" عنوان جایگزینِو حتی  "ی درونیملاحظه"یا  "ی درونخیره

و جناس  ی اثر به این چیستاناشارهالمللی آبرنگ را در نظر بگیریم، قادریم تا نیویورک در پانزدهمین بیِنال بین 23بروکلینِ 

 24نِرلویی اِسکوتِ، دوست شاعرش دوم را نقاشی کرد "نظر به درونِ "که مگریت تصویری را دریابیم. یک سال پس از این

کند و به زیبایی به وجه معنایی متصل این اثر نیز صدق می او نوشت که در مورد  (5)تصویر  "قرار ملاقاتِ " تفسیری بر نقاشی

کند: برای اطمینان از کشته شدن حیوانات در شکار، بشر بارانی از تیر بر حیواناتی که بر ی نقاشی بشر اشاره میبه تاریخچه

کرد. امروزه اما، برای بازگرداندن زندگی به یک برگ، او بارانی از پرندگان بر آن آوار نقاشی کرده بود پرتاب می دیوار غار

ت های درخاین تفسیر همچنان که به مفهومِ سه بعد نمایی اثر و تحمیل موقعیتِ شاخه (١٦٧: ص ١۹۹٤،  لوستری)سکند. می

مندِ زبان زند، به سرزندگی و امیدِ تجسم یافته در پرندگان رنگارنگ به تصاحبِ ماهیتِ دلالتهای تخت کنایه میبرگبه رگ

یر و توجهی فرا تصویری از خلالِ تصویر با همراهیِ کند. جناسی چندلایه در تصوو پل زدن میان دال و مدلول نیز اذعان می

ای ها نامِ چیزی را معنی کنیم، چارهتر از آمیختگیِ این دو. وقتی بخواهیم تا فارغ از تعریفضروریِ عنوان، به مفاهیمی عمیق

ازی کند تا در سطحی مومی ماند. پس ادراک ما برساختی به نام زبان خلقجز اشاره به آن، و نمایشِ آن چیز برای ما باقی نمی

همکاری ا بقادر است تا  اکند امارز خلق کند. منطقِ تصویری نقاشی نیز از همین مرتبه شروع میها، اشاراتی همبا مرجعِ دلالت

را به دیشه ها توجهِ انمیان زبان و زبانِ تصویر، موقعیتِ نمادین و ادراکیِ زبان را شبیه سازی کرده و با دستکاری برخی متغیر

ه عنوان شناسد و درختی که انسان بشود، درختی نیست که انسان به عنوان درخت میاین فاصله جلب کند. درختی که نقاشی 

های گفتاری و عناصر مگریت نشانه"گیرد. نیست که برای اشاره به آن به کار می "درخت"ی واژهپذیرد، همان درخت می

ا آسودگی بر گونی بکننده که هماستناد به یک برابریِ پیشین. او از زیربنای سخنِ تاییدبافد، اما بدون تجسمی را  در هم می

فتاریِ های گهایی پالوده و گزارهسانیثباتیِ حجمی سرگشته و فضایی مسّاحی نشده، همپرهیزد؛ و درونِ بیآن آرمیده، می

کند. توجهی ای که نگاهی دقیق و توجهی عمیق طلب میپروسه (٧.: ص .١٦٧)فوکو،  "دارد.ای را به بازی وا میکنندهناتایید

  های شناختی، نظری به درون!به درونِ ساختار ادراک و دلالت

 

 

 

 

                                                           
23 Brooklyn Museum 
24 Louis Scutenaire (1905-1987) 

 شاعرِ آنارشیست و سوررئالیست بلژیکی
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