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 ی معناورطه: اَبیممیزان

 هنر تجسمیر د Mise en Abymeنگاهی به مفهوم 

 نژادهاجر سعیدی

 

 
 یفرانسو مصدر از که ایواژه .کرد استفاده اَبیممیزان عبارت از دیژ آندره بارنیاول ،1893 در

Metter en و قراردادن یمعنا به Abyme اَبیممیزان دیژ نظر از. بود شده ساخته ورطه یمعنا به 

 در یباز گر،ید اثر کی در اثر کی شامل که شد برده کاربه یادب آثار از دسته آن فیتوص یبرا

 با توانیم یدبا اثر کی در که بود معتقد دیژ. بود کتاب در کتاب و ریتصو در ریتصو ،یباز

 ارجاع اثر همان به را یمعن که بود مواجه هادادیرو و هاتیشخص ،یمعان از یانتقال یسطوح

 در ای دهدیم رخ «والسکوئز یهامهیند» یِنقاش در که نقاش خود یِیبازنما از نوع آن مثالً دهد؛
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 تهمل تئاتر یباز در یباز ای و کیآفن انی اثر «ینیآرنولف یپرتره» یِنقاش آن، ینیشیپ ینمونه

 . شودیم خوانده کیرودر یبرا شنامهینما کی که آشر خاندان سقوط در ای

 
Les Meninas –Diego Velázquez 

 حسط آن دیژ نظر از اما ندهد؛ رخ نعلبهنعل و قاًیدق است ممکن انندهیبازنما اتفاق آن ات،یادب در

 به دیژ هرچند البته. دهدیم بازتاب خود در را اول سطح ،یاورطه مانند ،ییبازنما از ومالیه د

 اَبیممیزان از درجه نیا اما کند،یم اشاره یتجسم یهنرها و اتیادب در اَبیممیزان از یمشترک سطح

 .دارد اتیادب و ینقاش در متفاوت یکاربرد زین او مدنظر
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Van Eyck - Arnolfini portrait 

 بوم و خود ریتصو ،یانهییآ قراردادن با ریتصو ینهیزمپس در نقاش ینیآرنولف یپرتره یدرنقاش

 رونِد رِیتصو نیا منطق. است کرده ریتصو نهییآ در سر پشت از را شهمسر و ینیارنولف و

 هم نقاش خود یپرترهسلف داردرون که سر پشت یینما گر،ید ییبازنما آن ست؟یچ ریتصو

 یاییابازنم در تاجر یِنیآرنولف. ریخ قطعاً است؟ اثرش در نقاش خود ییمانباز صرف ایآ هست،

 گر،ید یهیسو آن که اش،مطلوب یچهره فقط نه رد،یپذیم صورت او از خودش سفارش به که

 و شاه از که یریتصو ها،مهیند ینقاش در ای است تاجر یزندگ پنهان یهیسو از نقاش برداشت

 چه: کندیم مواجه پرسش نیا با را ما شود،یمبازنمایی  نهییآ در ینقاش ینهیزمپس در ملکه

 با والسکز ست؟یسلطنت یخانواده و ساله هشت یشاهزاده یزندگ یواقع ناظر واقع در یکس
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 عمالً که ییهاهمان ؛(مردم) مخاطب: دهدیم پرسش نیا به یارکانهیز پاسخ ،اَبیممیزان کیتکن

 .نگرندیم را او یخانواده نکیا ندارند، راه شاه کاخ به گاهچیه

 
 

 شتریب داستان، در داستان و کتاب در کتاب نیا بورخس آثار در مثال عنوانبه اما اتیادب در

 گرانیب و کندیم درج و دهدیم «استقرار» یگرید در را یمعن سطوح از یکی که ستییهزارتو

 مثالً ؛ییگوداستان یواسطهبه که جستار قالب در نه هم آن است، تیروا به بورخس یدلمشغول

 مصور ینامهواژه اثر در بارز صورت به ای و چیهزارپ یهاگذرگاه باغ و مدور یهارانهیو در

یم اشاره یبندمیتقس نیا در مندرج واناتیح یرسته به واناتیح انواع یبندمیتقس در که ینیچ

 در "یبرسا جولز". شودیم دهیکش هم یعکاس هنر به ر،یتصو در خودارجاع کردیرو نیهم. کند

 را یعکاس و موضوع رد،یگیم فصل چهار بار از که ییهاعکس خالل در چهل و یس یدهه

 .دهدیقرارم عکس کی در بار یهانهییآ یواسطهبه
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 بر حاکم گفتمان رییتغ با. شودیم یمهم رییتغ دستخوش معاصر یدوره در اَبیممیزان مفهوم

 از که دایدر. دیگرد یاساس یصهیخص چند واجد هنر معاصر، یدوره آغاز و مدرن دوران

بیان « در باب گراماتولوژی»در کتاب  است معاصر یدوره بر متاثران و شمندانیاند نیمهمتر

که ی اتمام یافتن فرم و در انقیاد آن بلی معاصر نه به واسطهمتن در زمانه که نویسد[]می کندمی

معنا شود. هیچ متنی دروندریافت می ،ارجاعاتی که مدام به متون خارج خود داردی به واسطه

ی ارجاع هکه به واسطشود و بلبسته نمی ،رسدنیست به این نظر که معنا درون متن به پایان نمی

 دهد خودشبه سایر متون همیشه در حال تولید است. یکی از متونی که متن به آن ارجاع می

  .است
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 نیا داشتن نگه گشوده یبرا یتالش یواساز .کندیم مطرح را واسازنه خوانشدریدا همچنین 

. است تنم ریتفس و تلدال جادیا یبرا ییفضا بازکردن نجا،یا در یباز از منظور. است متن یباز

 یباز نیا در کردن شرکت متن، خواندن پس. است ریتفس یبرا گسترده امکانات از ییفضا متن،

 خواندن، سپ. معناست دیتول که معنا، کشف نه خواندن،. است لهیوسنیبد معنا دیتول و یریتفس

 در دایدر اما متون؛ خواندن جز ستین یزیچ دایدر نوشتن که طورهمان است؛ نوشتن یقسم

 جز ستین یزیچ ارسطو متن .است بوده نینچ همواره نوشتن که دهدیمنشان دوخ خوانش

 تالش را خوانش اگر البته هوسرل؛ خوانش دگریها و ومیه خوانش کانت ون،طافال خوانش

 است، عاصرم یاوهیش ،یواساز. میبدان خالقانه ریتفس را آن بلکه م،یرینگ درنظر معنا کشف یبرا

 هر قراردادن یبرا ستیتالش مقابل، در خواندن، یسنت یوهیش. ندهیگشا و گشوده ستیامکان
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. دهدینم رخ تفکر در یتحول ،یخواندن نینچ در. موجود شیپ از یمعناها ارچوبچ در متن

 کشف میده انجام میتوانیم ما که یکار تینها در و اندمستفاد شده گذشته در قتیحق و معنا

 همواره آن در که است رفتپس کی خیتار دگاه،ید نیا در. است سابق یمعنا نیا درست

 همان که کندیم مطرح را closure بستار مفهوم دایدر ادامه در. خورد را گذشته دحسرتیبا

 جودو با دایدر. است مختلف یهارمتنیز به ارجاع خالل در متن یریناپذانیپا و ناشدن بسته

 اما ندارد؛ یاعتقاد متن یینها یمعنا به و کرده مخالفت اثر و متن در یهنر ای یادب عنصر و ذات

 نیا و کندیم گرید یتیواقع ای گرید یمتن به معطوف را انسان رایز خواند؛یم نهاد کی را اتیادب

 آن با اثر نیهم اما رد؛یگیم یجا آن در یهنر ثرا هر که ستیسنت همانا نینهاد اصل ای تیواقع

 بستار دایدر یشهیندا در معنا بستار بر دیتاک نیا. شکند درهم را آن تا زدیستیم یقیطر به سنت،

 مفهوم در یاساس راتیتغ از یکی نیا و است حرکت حال در ییبازنما آن در که ستیزمان

 . است معاصر دوران آن یمسائله و اَبیممیزان

 

 

Nancy Spero-My Body in sepulcher 
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 در که ستییبازنما و دیتول از یتکرر بلکه ست؛ین خودارجاع( صرفاً)گرید معاصر، اَبیممیزان

 تفاوت. هم یروروبه ینهییآ دو از تینهایب یریتصاو د؛ینمایم ریناپذانیپا هانشانه از یاورطه

 .نمود مشخص مثال کی یهیارا با توانیم را معاصر و مدرن میابزانیم

 
William Anastasy 

 ونانی یهااسطوره در است یمار اوروبروس. است اوروبروسمار  مدرن یدوره میابزانیم 

 دوران در میابزانیم اما شود؛یم بسته درخود که کامل یادوره. ردیگیم گاز را خود دم که باستان

یم وجودبه را یاحلقه و قرارگرفته هم بر آن یلبه دو که ینوار. است وسیموب نوار معاصر

 را نوار نیا. شود چرخانده دور مین گرید یلبه به اتصال از قبل ییانتها یلبه کی دیبا البته آورد؛
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 طوربه 1858 سال در کتیبند جان و سیموب نانیفرد آگوست یهانام به یلمانآ دانیاضیر دو

 اشولط امتداد در را نوار نیا میبخواه هرگاه. رساندند ثبت به و کردند اختراع جداگانه و مستقل

 میخواه دست به چرخش دو با و بلندتر نوار کی م،یاوریب دستبه نوار دو کهنیا یجابه م،یببر

 با. دیآیم دستبه خوردهچیپ هم در سیموب نوار دو کار، نیا یدوباره تکرار با نیهمچن. ردآو

 که شودیم جادیا یامنتظره ریغ ریتصاو کار ییانتها در نوار، یاپیپ دنیبر یعنی کار نیا یادامه

 هب قراردارد آن در که ییفضا امتدا در وسیموب یموب نوار. اندموسوم کیپارادورم یهاحلقه به

 در بلکه کند؛ینم محصور را خود همه نیا با و زندیم چنبره خودش گرد به گردد،یم باز شیخو

 .کندیم آزاد را خود شیهاچنبره همان

 

 

 ندیفرآ در مناقشه معاصر، یدوره در اَبیممیزان یمسئله ست؟یچ معاصر اَبیممیزان یمسئله اما

 دیتولباز. مادر متن از( است متن ینوع هم ر،یتصو) متن کی دیبازتول و تطور نیا. است ادراک

 مانآگاهانه عموماً ادراکِ میاب نازیم. کندیم ریدرگ را ادراک که ست یندیفرآ آن، از گرید متن کی

 ادراک. دهدیقرارم دیترد مورد -نامدیم Apperception افتیدر را آن تزیبنیال -یهست از را

 ست؛ا معلول کی همواره افت،یدر یعنی. است یعلّ یرهیزنج کی حاصل ،یهست از ما یآگاهانه

 هاولمعل وگرنه کرد؛ ادراک دیبا زین را هاعلت نیا خود. باشند داشته وجود ییهاعلت دیبا پس

 درک آنها اگر که ییجز یهاادراک از ستیمشتق و ندیبرآ افتیدر ندیفرآ و شوندینم ادراک
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 یبنام بر ک،یاتومات افتیدر آگاهانه، ادراک پس. شد نخواهد افتیدر زین تربزرگ ادراک نشوند،

 یواساز ضرورت دایدر که یزیچ همان رد؛یگیمصورت ریپذفرضشیپ بر یمتک و یمنطق خرد

 . کندیم انیب را آن از

 

 «افتیدر» دارکردنخدشه و یریندگیبرآ یسلسله در تزلزل جادیا درست، زین اَبیممیزان یمسئله

 در یش ریتصو از حاصل بلکه ،یش از حاصل یرهایتصو شده،ییبازنما یهامتن یوقت. است

 زین هم آنها از حاصل «افتیدر» پس ستند،ین «یواقع» ییجز یها افتیدر همان حکم در نه،ییآ

 مادر، ،مرجع عکس کی عنوانبه که یریتصو سعک کی در یوقت .است نامطمئن و زیبرانگ شک

 مادر ریتصو عکس دوم، عکس آن ایآ. شودیم دیبازتول خودش انعکاس در ، شودیم پنداشته

 به شودیم ییبازنما خودش از پس ریتصو در دوباره دوم ریتصو نیا که هنگام آن ایآ و است
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 که یدوم ریتصو ست؟یچ دوم ریتص و مادر ریتصو زیتما است؟ نشده لیتبد مادر ریتصو ینوع

 . شود بدل یگرید مادر ریتصو به خود تواندیم

 

 واقع، در و رودیم فراتر انسان یروزمره ادراک از اَبیممیزان یلهیوس به نقطه نیا در قایدق هنر

 نیا علت خود که است یجهان آن به دنیرس و روزمره تاثرات و هاادراک از گذار هنر، کارکرد

 ادراک تیمنطق دیق از را «احساس» ادراک، کردن دار خدشه با اَبیممیزان. ثرهاستأت و هاادراک

 یرو رنگ یلهیوسبه که باشد اییش ریتصو که است ممکن تیواقع گر،ید عبارت به ؛رهاندمی

 وجود یراو ایاش اما ا؛یاش وجود یماد امکان همان شود؛یم یبازنمائ دیسلولوئ یرو نور ای بوم

 دیبا بل ادراک نه که اندیهست آن و لحظه آن به منحصر ناب، و «نیتک» یتیفیک واجد شانیماد

 کیماتستیس صورتبه که آگاهانه ادراک کردنمختل با را امر نیا اَبیممیزان هنر. شوند «احساس»

 نیا و کندیم یشدن را متن هر در مستتر یهاممکن کردنبالفعل راه بازکردن و شودیمحاصل
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 عمق از درآوردن، سطح به. داندیم «ناب یهاممکن» را آن دلوز که است یتیفیک به دنیازیدست

 .شودیم اثر «احساس» بلکه ادراک، نه به منجر که یهنر اثر در ناب امکان کی دنیکشرونیب خفا

 

 مطلوب یاوهیش به معاصر هنرمندان از یاریبس یبرا را اَبیممیزان فرد، به منحصر یگژهیو نیهم

 . استکردهلیتبد یهنر اثر یهیارا یبرا

 
Dorothea Taning – In self 
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 در من»و یآناستز امیول یپرترهسلف یهاعکس نگ،یتان دورتئا اثر «خود در» دمانِیچمجسمه

 ییِبازنما مصداق کدام که پرسش نیا با نه را مخاطب یهمگ وارهول، یاند «بود خواهم نهییآ

 در خودش نقش به را مخاطب توجه ،یفرم استدالل نیا از یفرارو با بلکه است، تیواقع

 .کنندیم جلب آن «مفهوم» افتیدر و ریتصو خوانش

 ننگرفته است. ای های زیادی صورتبه فارسی بحث اَبیممیزانترجمه عبارت در باب  نوشت:پی

یم نظر به که است شده نیز برگردانده «یارجاعشتنیخو» و «یاندازورطه» به یفارس در عبارت

 گویاتر از «یاندازورطه» اَبیممیزان فیتعر برابر در Placed into abyss به توجه با رسد

 برد.به کنه معنی راه نمیجا که هیچ کدام از این عبارات . اما در نهایت از آناست یخودارجاع

نماید، در این پلی آشنا میسن و میزانچون میزان Metter enهای دیگر ترکیب و بدین دلیل که

  استفاده شود. اَبیممیزاناز عبارت  که متن ترجیح داده شد

 
 

 مجله  (9)شماره  "هنگام"ابیم نشریه پرونده میزان در پیش از این هایی از این متنبخش

 به چاپ رسیده است. 


