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  دهچكي
هرگاه صحبت از تلفيق ادبيات با نقاشي است، حضور ادبيات و نقاشي را در كنـار يكـديگر شـاهد               

امـا تلفيقـي كـه      . ثل تلفيق ادبيات با نقاشي در تصويرسازي يك كتاب ادبي يـا در نگـارگري              م. ايم  بوده
 پر در جستجوي زمان از دست رفتهسراسر رمان . دهد، متفاوت است مارسل پروست از اين دو ارائه مي 

كه تصويري فيزيكـي در       او بدون آن  . كه حتي يك تصوير در كل كتاب چاپ شود          آن  از نقاشي است، بي   
دهد و  ها ارجاع مي كند و متن را به آن اي تلفيق مي شده هاي شناخته رمانش ارائه دهد، ادبيات را با نقاشي

. سازد تا قـوة تـصويرساز مخاطـب را در كنتـرل خـويش درآورد                ها برقرار مي    اي بينامتني ميان آن     رابطه
 بر مخاطب بسته    "خيال آزاد "شود، راه     پروست با اين رويكرد قصد دارد هنگامي كه رمانش خوانده مي          

 مقالـه از  يـن  ا.خواهد باشد و مخاطب تقريباً همان چيزي را در ذهنش تصوير كند كه پروست آن را مي       
در بـاب بينامتنيـت و بـه ويـژه           »لوران ژنـي  « آراء   ية پا ر بوده و ب   يليتحل  -يفي و روش، توص   يتنظر ماه 

  . استيدهبنا گرد» كالژ بينامتني«

  .بيات، نقاشي، مارسل پروست، در جستجوي زمان از دست رفته، بينامتنيتاد:  كليديهاي هواژ
___________________________________________________________________________ 

* E-mail: purrezaian@shahed.ac.ir 

** E-mail: behrouz.soheili@yahoo.com 
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  مقدمه
، نويسندة شهير فرانسوي كه امروزه در سطح جهـان بـسيار            )1922-1871 (مارسل پروست 

اي از شهرت خود را به واسـطة نوشـتن رمـاني هفـت      شناخته شده و مطرح است، بخش عمده      
بنابر همة منابعي كـه در      .  كسب نموده است   1 رفته در جستجوي زمان از دست    جلدي، با عنوان    

، وي كه از نه سالگي به آسم مبتالست و تا آخر عمر               مورد زندگي مارسل پروست نگاشته شده     
يابد و ترس آن دارد كـه بميـرد و            برد، همواره خود را در چند قدمي مرگ مي          نيز از آن رنج مي    

وهشت سالگي براي سيزده سال، خود را در          سيبراي همين، از سن     . اين رمان را ناتمام بگذارد    
دهـد و بـاالخره آن را بـه           كند و تا آخر عمر به نوشتن اين رمـان ادامـه مـي               اتاقش محبوس مي  

در كلِ اين اثر پروست، مرگ جز اين كه امكان پرداختن به كار هنري را از                «. رساند  سرانجام مي 
در جستجوي  ). 23: 1385عباسپور،   (»كند، چيز چندان وحشتناك و عجيبي نيست        فرد سلب مي  

 نام برده خواهد شد، بـه      "جستجو"رو از آن به اختصار         كه در پژوهش پيش    زمان از دست رفته   
نقاشي، موسيقي، معمـاري،  . عنوان اولين رمانِ مدرن معرفي شده و دريايي از دانش و هنر است      
-17: 1384حـائري،  ( اند دهادبيات، فرهنگ، فلسفه، و روانشناسي، همگي در اين رمان جمع آم

 هنرمند نام برده شده و تاريخ هنر از قرن چهاردهم تـا بيـستم مـيالدي، از              100، از بيش از     )43
گرچه هيچ نقاشي  ).10: 2008كارپل، (، پوشش داده شده است 3 تا فوتوريسم2گرايي هنر بدوي

از  نقاشـي در آن بيـشتر  هـا، حـضور    ندارد، اما از ميان همة هنر يا تصويري در اين رمان وجود
اي پيرامـون شـيوة نگـارش         كـه تـاكنون تحقيقـات گـسترده         با آن . گردد  طريق خواننده حس مي   

هاي هنري بـر   پروست در اين رمان صورت گرفته و توجه او بر بهره بردن از ساير آثار و سبك              
و رابطـة  كنـد   كسي پوشيده نيست، اما نحوة تلفيقي كه پروست بين ادبيات و نقاشي ايجـاد مـي   

سـازد، كمتـر مـورد        بينامتني كه به مدد ارجاعات متعدد و متنوع ميان متن و نقاشي برقـرار مـي               
. انـد   هاي وي از استفادة اين روش، به اندازة كافي نمايـان نـشده              توجه واقع شده است و انگيزه     
هـاي   گويي به اين سؤال است كه آيا مارسـل پروسـت در ارجـاع               پژوهش حاضر به دنبال پاسخ    

كند؟ اين پـژوهش       هدف خاصي را دنبال مي     جستجومتعددش به آثار نقاشي در ميان متنِ رمانِ         
اي كه پروست براي تلفيق ادبيات بـا نقاشـي بهـره جـسته، آگـاه                  همچنين قصد دارد تا از شيوه     

در يابي به اين مقاصد، پژوهشگر تمركز اصـلي خـود را بـر جلـد اول رمـانِ                     براي دست . گردد
بـر   را   ارچوب نظري تحقيق  ه چ  گذارده و   سوان  طرف خانه  يعني   از دست رفته  جستجوي زمان   

اتخـاذ نمـوده   » كـالژ بينـامتني  «به ويـژه   »لوران ژني«از آراء نظريات نسل دوم بينامتنيت،  مبناي  
سـازد،    تا به مدد آن، روابط بينامتني را كه پروست بـين مـتن ادبـي و نقاشـي برقـرار مـي                     است  
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همچنين نحوة عملكرد شيوة تلفيقي مارسل پروست را مورد مطالعه قرار           تر بررسي كند و       عميق
  .دهد 

  پيشينة پژوهش
با توجه به ميزان شهرت و تأثيرگذاري مارسل پروست در حـوزة ادبيـات معاصـر، بـديهي                  

در جستجوي زمـان از دسـت   هاي متعددي در مورد او و آثارش به ويژه رمان   است كه پژوهش  
هـايي هـستند كـه بـه طـور            هـا، مـوارد زيـر آن        از ميان انبوه اين پژوهش    .  پديد آمده باشد   رفته

اند و يا با موضوع پژوهش         از هنر نقاشي در اين رمان اشاره داشته         تري به جنبة استفاده     مشخص
  :اند از اين موارد عبارت. تري دارند هاي بينامتني ارتباط نزديك رو از منظر تئوري پيش

طـرف  صويري و هنر موسيقي در رمان مارسل پروست تحت عنـوان            مطالعه تجلي هنرهاي ت   ) الف
 سوان

همـواره طـي    نامة كارشناسي ارشد است، بيان داشـته كـه            اين پژوهش كه حاصل يك پايان     
خودشـان   ، اكثـر نويـسندگان    و بـوده قرون ارتباط محكمي بين هنـر و ادبيـات فرانـسه برقـرار              

 .نـد ا  هكـرد  ر حوزة ادبيات نيز فعاليت مي      زيادي د  نهنرمندا و حتي    ندا  هپردازان هنر نيز بود    نظريه
 مجلـد اول رمـانِ      در اين پژوهش به بررسـي حـضور پررنـگ دو هنـر نقاشـي و موسـيقي در                  

سـبك  همچنـين شـباهت ميـان       پرداخته شده و     )طرف خانه سوان   (طرف سوان ، يعني   جستجو
 نتايج اين پژوهش    .گرفته است نقاشي امپرسيونيست و نحوة نگارش پروست مورد بررسي قرار          

 در توصـيفات پروسـت نيـز بـه چـشم        ،كـه اكثـر قـوانين نقاشـي امپرسيونيـست         دهد    نشان مي 
  ).1390 و اسداللهي، زاده يحاج (خورند مي

 طرف گرمانتمطالعة بينامتني هنر چهره و شخصيت در اثري از مارسل پروست تحت عنوان  )ب
 هاي  چهره و رفتار شخصيت   ارشد است،   نامة كارشناسي     اين پژوهش نيز كه نتيجة يك پايان      

را مورد مطالعـه قـرار   ) در جستجوي زمان از دست رفتهمجلد سوم رمان  (طرف گرمانت تاب  ك
. انـد   هاي توصيف شده در آثار نويسندگان ديگـر مـرتبط           با شخصيت ها    و بيان داشته كه آن     داده

كنـد كـه خـواه      يي آشـنا مـي    هـا   اي بينامتني از آثار و شخصيت       را با شبكه  ، خواننده   اين پژوهش 
 نتايج اين   .شوند   راوي داستان به معرض نمايش گذاشته مي       از سوي ملموس و خواه ناملموس،     

د، كن هاي خود ارائه مي      چهره و رفتاري كه مارسل پروست از شخصيت        دهد كه   تحقيق نشان مي  



 1396 ، بهار و تابستان1 هشمار، 22، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 220

 وي الهـام    هـاي   كه از افراد حاضـر در زنـدگي واقعـي او متـأثر باشـند، از خـوانش                   بيش از اين  
هـاي كتـابش    اصالت و ابتكار خود را در ساخت شخـصيت    ، پروست   وجوداين  با  اما   ؛گيرند  مي

 ).1390مرام و اسداللهي،  مرادي(ت حفظ كرده اس

در جستجوي زمـان از  نيل ويسلر و نوشتار نقاشانه در         اي بين پروست و جيمز مك       رابطة پروانه ) ج
 دست رفته

گـذارد و      را بر پروست به آزمون مي      4تأثير هنر ويسلر  ) سي است كه به زبان انگلي   (اين مقاله   
كنـد،    بازي مـي جستجونقشي را كه اين نقاش در تحليل كردنِ حافظة غير ارادي در طول رمانِ            

 -در كنـار دو نقـاش ديگـر       -نتايج اين پژوهش نشان داده كه ويسلر        . دهد  مورد مطالعه قرار مي   
) شـود   است و شخصيتي محوري در رمان محسوب مي       كه خود نيز نقاش      ("اليستيرشخصيت  

جا كه ويسلر به حافظـه بـه عنـوان يـك فعـل                دارد از آن    اين پژوهش بيان مي   . دهد  را شكل مي  
اش بـه نمـايش       نگريست و عمل مشاهده را در مـسير هنـري بـه شـدت تـصويري                 خالقانه مي 

ي پروست دربـارة اينكـه   گذاشت، گذرگاهي را براي پروست باز نمود كه از طريق آن، نگران         مي
  ).2004مورفي، (گردد، پيموده شود  چطور حافظه از طريق لفّاظي استعاره به هنر تبديل مي

 مارسـل  در جـستجوي زمـان از دسـت رفتـة          و مونتاژ در رمان      زاستعاره، مجا : تصاوير حقيقي ) د
 گدار لوك  ي ژان سرگذشت سينماپروست و فيلمِ 

 در جـستجوي زمـان از دسـت رفتـة    ، شاعرانگي رمان )ليسي به زبان انگ    مقاله(اين پژوهش   
دار را به منظور بازسازي فهم مخاطـب از           لوك    ي ژان سرگذشت سينما مارسل پروست و فيلم      گُ

 آثار هنري جديد مورد مطالعه قـرار  راي د   هاي بينارسانه   استعاره، مجاز و تدوين از منظر گفتمان      
دار از عبارات و افكار پروست ارائـه كـرده، يـك         داده است و بيان داشته تجزيه و تحليلي ك         ه گُ

نتايج اين پـژوهش نـشان داده كـه ماهيـت      . اندازد  كشمكش صريح بين متن و تصوير به راه مي        
يابد و از تمايزات      اند، تجلي مي    شناسي مرتبط   تصوير، در هر دو اثر هنري كه به يك نوع زيبايي          

  ).2010وود،  هي (گذارد اتر ميبين كلمه و تصوير، ادبيات و ويدئو پا را فر

 ) 2008كارپل،  (ها در پروست نقاشيكتاب ) ـه
اين كتاب كه به زبان انگليسي است، به غير از يك مقدمة كوتـاه كـه اشـاراتي بـه موضـوع                      

آوري   باشد كه در هـر فـصل، تنهـا بـه جمـع               فصل مي  7 دارد، داراي     استفادة پروست از نقاشي   
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ِ رمانِ جستجو بدان ارجاع داشته و در كنار اين تـصاوير،   ه كه متنهايي بسنده نمود   برخي نقاشي 
ايـن كتـاب    . آن قسمت از متنِ رمان كه بدان مرتبط بوده را نيز براي خواننده ارائه كـرده اسـت                 

هيچ تحليلي بر اين عملكرد پروست عرضه نداشته و بيشتر، راهنمايي بـراي خواننـدگان رمـانِ                 
ند در حين خواندن رمان، با ديدن تصاوير، درك بهتـري از آنچـه         گردد تا بتوان     تلقي مي  جستجو

رو، به ويژه از مقدمة اين كتـاب بهـره بـرده             در پژوهش پيش  . ، داشته باشند  كند  بيان مي پروست  
 . شده است

  بحث و بررسي
هرگاه صحبت از تلفيق ادبيات با نقاشي بوده است، همواره حضور ادبيـات و نقاشـي را در               

مثل تلفيق ادبيات با نقاشي در تصويرسازي يك كتاب ادبـي يـا در              . ايم  اهد بوده كنار يكديگر ش  
در ايـن   . شـده   نگارگري و يا در نوشتن داستان يا داستانك براي يك تـصويرِ از پـيش كـشيده                  

اما تلفيقي كـه مارسـل     . زمان شاهد متن و تصوير است       هاي تلفيق، چشم بيننده به طور هم        شيوه
آن   پر از نقاشي اسـت، بـي  جستجوسراسر رمانِ . دهد، متفاوت است ئه ميپروست از اين دو ارا    

هاي تودرتوي موزة لوور كـه اغلـب          مثل داالن «.  باشد  كه حتي يك تصوير در كتاب چاپ شده       
در جـستجوي زمـان از   شـد،   توسط مارسل پروست جوان و دوستانش مورد بازديـد واقـع مـي        

). 10: همـان، (» اند  هايي است كه در آن سكنا گزيده        از نقاشي    نيز يك مخزن گسترده    دست رفته 
اي  شـده  هاي شناخته اما او بدون آنكه تصويري فيزيكي در رمانش ارائه دهد، ادبيات را با نقاشي         

او . بـرد   هـا مـي     دهد اما بهرة شخصي خـود را از آن          ها ارجاع مي    كند و متن را به آن       مخلوط مي 
ي مسلّط بوده و قادر است تا تمام جزئيات صـحنه و             هر چيز  توصيف كردنِ اگرچه استادانه به    

دهد توصيفاتش را با ارجـاع بـه          هايش را در ذهن مخاطب تصوير كند، اما ترجيح مي           شخصيت
پروسـت بـراي   . اي بينامتني برقـرار سـازد   ها، رابطه نقاشي همراه سازد و بين متن رمان و نقاشي  

و فضاهاي موجـود در رمـانش، از نقاشـي    ها  هاي شخصيت   ها، حاالت و نوع نگاه      نمايش چهره 
. كنـد كـه خـود مـد نظـر دارد      جويد و به كمك آن تصويري در ذهن مخاطب نقش مي          مدد مي 

 بر مخاطـب بـسته      خيالِ آزاد شود، راه     گويي پروست قصد دارد هنگامي كه رمانش خوانده مي        
 سـال  14دت او م. خواهد باشد و مخاطب همان چيزي را در ذهنش تصوير كند كه پروست مي   

پاياني عمرش را در انزوا براي نوشتن رمانش صرف كـرده و تمـام تـوان و خالقيـت خـود را                      
اينجاست كـه نقاشـي، نقـشي را    . گماشته تا مخاطب چيزي دور از خواست او را برداشت نكند    

در خـصوص آشـنايي پروسـت بـا     . كند  بازي ميجستجوكه پروست بر دوشش نهاده، در رمانِ  
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 بيان داشته كه مارسل پروست، بارها و بارها به بازديد از آثار موجـود در مـوزة       كارپلسنقاشي،  
تجربة شخصي خـود از     ،  پرداخته  ميها     و ساير موزه   19هاي شخصي اواخر قرن        مجموعه لوور،

» كـرده اسـت     ها مطالعه مي    ها بر روي آن      ساعت نموده و   ها را يادداشت مي     مواجهة مستقيم با آن   
ارجاع  )1: توان به سه دستة كلي تقسيم نمود ضور نقاشي در اين رمان را مي     ح). 11-12: همان(

اسـتفاده از   ) 3ارجاع ضمني به نقاش مشخص و       ) 2شده،    هاي شناخته   صريح به نقاش يا نقاشي    
در اين پژوهش، نگارنده ابتدا به معرفي اين سـه دسـته            . هاي خود نقاشي و سازوكار آن       ويژگي
كنـد و عملكـرد       را ارائـه مـي    ) از مجلد اول   (جستجويي از متن رمانِ     ها  پردازد و سپس مثال     مي

لـوران  «اما پيش از آن، ديـدگاه  . دهد پروست در تلفيق ادبيات و نقاشي را مورد بررسي قرار مي       
رو قرار گرفته است، به اختصار معرفي        در مورد بينامتنيت كه پشتوانة نظري پژوهش پيش        5»ژني
  .گردد مي

  يالژ بينامتني در مورد بينامتنيت و كُديدگاه لوران ژن
بينامتنيـت را بـه دو دسـتة بينامتنيـتِ ضـعيف و             ژني بر اساس مراتب ارتباط ميان دو متن،         

بر اساس نظريات وي، چنانچه ارتباط بينامتني بـين دو مـتن            . كند  بندي مي   بينامتنيتِ قوي تقسيم  
است، اما اگر اين روابط در يك        انجام گيرد، بينامتنيت قوي      مضمون و   صورتدر هر دو سطح     

به عبارت ديگر، بينامتنيـت هنگـامي       . گردد  متوقف شود، بينامتنيت ضعيف تلقي مي     ) اليه(سطح  
هاي گوناگون با يكديگر ارتبـاط برقـرار كـرده           يابد كه دو متن در جنبه       ابعاد گستردة خود را مي    

راهي هنر و ادبيات در بينامتنيـت  به موضوع هم» تاريخ خوانش«اي با عنوان    ژني در مقاله  . باشند
كند و به بررسي دو نظام كالمي و تصويري در طول تاريخ و همنـشيني ايـن دو نظـام       اشاره مي 

او همچنين به موضوع كالژ در هنر و ادبيات توجـه           . پردازد  به ويژه در قرون نوزده و بيست مي       
گاه مهمي است و با بينامتنيت نيز    كالژ در ادبيات و به ويژه هنر، داراي جاي        . اي نموده است    ويژه

كـالژ نـوع   . اي از بينامتنيـت قلمـداد كـرد        تـوان آن را گونـه        كه مي   ارتباط تنگاتنگي دارد؛ چنان   
رد و از اين جهـت در       يپذ  خاصي از اثر است كه با تركيب عناصر متفاوت و مستقل صورت مي            

ي بـه كـالژ بـه عنـوان يكـي از      توجه ژن. گيرد مقابل بازنمايي هنري به شيوة معمول آن قرار مي      
شناسـي    نـشانه «او با نوشتن مقالـة      . ارتباط با نظريات او دربارة بينامتنيت نيست        انواع بينامتني بي  

خود را به عنوان يكـي از مراجـع مهـم كـالژ مطـرح            » ها  كالژ بينامتني يا ادبيات در برش قيچي      
كند و به عبارت ديگـر        قلمداد مي وي طبيعت كالژ را طبيعتي گفتگومند و بينامتني         . نموده است 

هـاي متفـاوتي      هـا بـه گونـه       كنشي آن   هاي ناهمگون در يك متن را موجب هم         حضوري پاره   هم
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تواند به گفتگومندي و چندصـدايي   دهندة بينامتنيت است، مي حضوري كه شكل   اين هم . داند  مي
در تلفيق نقاشي   كه در تحليل روش مارسل پروست       ) 197-193: 1394نامورمطلق،  (انجامد    مي

  .گشا خواهد بود و ادبيات بسيار راه

  در جستجوي زمان از دست رفتهسه گونة حضور نقاشي در رمان 
  هاي شناخته شده ارجاع صريح به نقاش يا نقاشي. 1

ترجمة مجلـد  .  بر عهدة همين دسته استجستجوبار اصلي تلفيق ادبيات با نقاشي در رمانِ        
 60باشـد كـه در طـول آن حـدود              صفحه مي  560، شامل )وانطرف خانه س   (جستجواول رمانِ   

 صـفحه  9يعنـي بـه طـور ميـانگين هـر           . ارجاع مستقيم به نقاش يا نقاشي مشخص وجود دارد        
بار قصد دارد تا عنان قوة خيال مخاطب را بكـشد تـا               گويي پروست هر چند دقيقه يك     . بار  يك

دي بودن اين عمل وي ر. همه چيز در كنترل وي باشد    تـوان از ارجاعـاتي بـه نقاشـي      ا مـي تعم
توضيح بيشتر اين دسته با ذكر مثال، در ادامة         . (بازشناخت كه ضرورت كمتري بر آن بوده است       

 نقاشـي  206از ) هـا در پروسـت   نقاشـي  (Paintings in Proustكتاب ). مقاله ذكر خواهد شد
لبته اين عدد، شامل  كه ا)2008كارپل، (مشخص در طول اين رمان هفت جلدي، نام برده است          

  . نخواهد بودجستجوهاي اسم برده شده در رمانِ  همة نقاشي

  ارجاع ضمني به نقاش مشخص. 2
پروست در اين ارجاعات نسبت به دستة پيشين، ذهـن مخاطـب را در تـصويرسازي بـازتر          

 :مـثالً . دهـد  سـو مـي   و  گذارد و تنها با آوردن نامي از يك نقاش، به قوة خيال مخاطب سمت               مي
هاي سرخي كه براي مراسم پهن كـرده          به فرش  ]...[كرد     و خورشيد كه ابري تهديدش مي      ]...[«

 ]...[ و شادماني كـه ويـژة   ]...[اي از آن مهرباني  داد، گونه وار مي    درخششي شمعداني  ]...[بودند  
  ).265: 1388پروست، (» است 6هاي كاراپاچو برخي از نقاشي

  نقاشي و ساز و كار آنهاي خود  گياستفاده از ويژ. 3
دهـد كـه توجـه پروسـت بـه         بررسي نگارنده از مجلد اول اين رمان هفت جلدي نشان مي          

او عالوه بر ارجاعاتي كه به طور صريح بـه نقاشـان و          . اي مخصوص به خود دارد      نقاشي، زاويه 
 و  هاي شناخته شده دارد، براي خود نقاشي نيز بهاي قابل توجهي در رمانش قائـل شـده                  نقاشي

نگر  نگاه جزئي. رود هايي شاهد است كه انتظارش نمي مخاطب رد پاي نقاشي را حتي در صحنه       
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هايي از آن توجه نشان   گردد و به جنبه     و خاص او به زمان، زندگي و مردم، شامل نقاشي نيز مي           
اي در  براي مثال، وصـف صـحنه    . گذرد  دهد كه حتي يك نقاش نيز به سادگي از كنار آن مي             مي    
 بوسة هرشبي خـود    گذرا بودنِ تداي رمان توسط راوي قصه از دوران كودكي خود كه در آن،             اب

  :نويسد از مادرش را چنين مي
 جلـو   ]...[دانـستم اجـازه نخـواهم داشـت           مي. داشتم  چشم از مادرم بر نمي    ] سر ميز شام  [«

شاپيش، همة آنچه را     پي ]...[از اين رو    . چشم ديگران او را آن گونه كه در اتاقم، چند بار ببوسم           
اي از  با آن بوسة آن قدر گذرا و دزدانه بكنم، با نگاهم نقطـه ] كه[آمد  تنهايي از دستم برمي  كه به 

بوسيدم برگزينم، ذهنم را آماده كنم تا به ياري اين آغازِ ذهني بوسـه بتـوانم                گونة مادر را كه مي    
اش بـا     س كـردن تمـاس گونـه      داشـت، صـرف حـ       اي را كه مادر به من ارزاني مي         سراسر دقيقه 

تواند مدلش را زمان درازي نشسته در برابر خـود    هايم كنم، به همان گونه كه نقاشي كه نمي          لب
تواند بدون  كند و همة آنچه را كه در نهايت مي   اش را آماده مي     داشته باشد، از پيش تخته شستي     

: 1388پروسـت،  ( »زدسـا  اش مـي  هاي اوليـه  حضور مدل بكشد از پيش به ياري حافظه و طرح
اي نقاشي و      كه مخاطب حرفه   "7سوان"هايي چون     در رمان پروست، وجود شخصيت    ). 91-92
 كه يك نقاش امپرسيونيستي است، فضا را براي ورود هر چه بيشتر حواشي نقاشي بـه             "الستير"

  . كنند متن باز مي
مند بيان اطالعاتي   هاي شناخته شده، نياز     پروست در ارجاعات مستقيمش به نقاش يا نقاشي       

بـراي همـين در ايـن    . باشد كه همگان را در شناسايي آن اثـر بـه اتفـاق نظـر برسـاند           از اثر مي  
گذارد كـه كـدام    دهد كه جاي هيچ شك و گماني باقي نمي ها، چنان به اشارات جهت مي    ارجاع

ل پيونـد  وي با اين كار قصد دارد واقعيـت فيزيكـي را بـا خيـا              . نقاشي را هدف قرار داده است     
بدين . خواهد، بلكه با خيالي كه خود پروست در پي آن است            دهد؛ اما نه خيالي كه مخاطب مي      

آورد يا اگر اسـمي از عنـوانِ    سبب، ارجاع متن به نقاشي را با ذكر نام و نام هنرمندِ مشخص مي          
 نظـر را    كند كه مخاطب به راحتي بتواند نقاشي مورد         اثر نيست، در ازايش به جزئياتي اشاره مي       

كنـد و     دهي به ذهن مخاطب، به همين نيـز بـسنده نمـي             او در راستاي اين جهت    . شناسايي كند 
بلكه آن بخش از نقاشـي كـه پروسـت    . دهد كه مخاطب همة آن نقاشي را نظاره كند         اجازه نمي 

 براي مثـال، در  . نگرد، بايد بدان نگاه كند      خواهد و به همان گونه و از همان دريچه كه او مي             مي
 : چنين آوردهطرف خانه سوان

گذشت و در ميان كودكان و خدمتكاران ابر كوچكي گذرنـده و آسـماني              ] دخترك[«
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اي از  ، صـحنه 8همانند، چون آني كه بر باالي بـاغ زيبـايي از پوسـن            گسترانيد، به رنگي بي   
كاري بـسيار، چـون ابـري در اوپـرا آكنـده از اسـب و ارابـه، بـاز          زندگي خدايان را باريزه   

  ).517: 1388پروست، (» نماياند مي

  
  ، اثر نيكوال پوسن»ها امپراتوري گل«بخشي از نقاشي : 1تصوير 

 "ها  امپراتوري گل "آنكه از عنوان نقاشي يعني از         پروست براي فضاسازي در اين صحنه، بي      
 ،»خداي سوار بر ارابه بر روي ابري گذرنـده در نقاشـي پوسـن         «نامي ببرد، با گفتن     ) 1تصوير  (

در اينجـا مخاطـب را   . گويد   سخن مي "ها  امپراتوري گل "او از نقاشي    : كند  تكليف را روشن مي   
كند، نه آن قـسمت پرهيـاهوي تـابلو كـه اتفـاق اصـلي               به آن قسمت بااليي نقاشي رهنمون مي      

پروست حتي قصد ندارد توجه ما را به ارابـه يـا اسـبان يـا آن الهـه                   . دهد  تصوير در آن رخ مي    
ابري كه . آن هم نه يك ابر معمولي. او تنها به دنبال تصوير كردن ابري گذرنده است      . جلب كند 

جويد تا فقط تصوير      پروست از نقاشي پوسن مدد مي     . رنگي خاص دارد به رنگ ابر اين نقاشي       
در مـورد ايـن شـيوة توصـيف     ژرژ پولـه  . رنگ خاص يك ابر را در خيال مخاطب نقـش كنـد        

در اثر پروست به ندرت ترسيم چيزهـا        «: گويد  خاطب چنين مي  پروست در محدود كردن افق م     
تكـه و غالبـاً    توصيف پروستي تقريباً هميـشه بـه صـورت كمـابيش تكـه     . به تمام و كمال است   

اي است كه وراي آن، تصور ديـدن چيـزي بيـشتر،              شده  گرفته  منحصر به بخشي از واقعيت قاب     
بندي ژني، رابطة بينامتني در اينجا، از نوع           تقسيم با توجه به  ). 43: 1390پوله،  (» نمايد  بيهوده مي 

تنهـا در سـطحِ صـورت،       ) متن رمان با نقاشي پوسن    (زيرا رابطة دو متن     . بينامتني ضعيف است  
  .اي ندارد  هيچ اشارهها امپراتوري گلبرقرار شده و متن رمان به مضمون نقاشي 
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 تنها هالل نازك ماه در اثـري از         توجه به رويداد اصلي اثر،      پروست در جاي ديگري، باز بي     
  :كند اش در ذهن مخاطب مي را دستماية تصويرسازي) 2تصوير  (9چارلز گلير

جلـوه،   پـشت، دزدكـي، بـي    گاهي در آسمان بعد از ظهر، ماه، سفيد چون ابـري كـم          «
اي بـا   اش نرسـيده باشـد و بخواهـد چنـد دقيقـه      گذشت، چون بازيگري كه زمان بازي      مي

آن كه كسي خبر شود، بازي دوسـتانش را از تـاالر     سروصدا و بي    ادي، بي آرايش و جامة ع   
 با ]...[اما اين آثار هنري . بردم ها لذت مي از ديدن تصويرش در تابلوها و كتاب    . تماشا كند 

مثالً رماني از سـنتين،     .  تفاوت داشت  ]...[نمايانند    هايي كه ماه را امروز به نظرم زيبا مي          آن
ها ماه، روشن و آشكار چون داسي سيمين در آسمان به چشم    لير كه در آن   اي از گ    يا منظره 
  ).229-230: 1388پروست، (» زد مي

  
  ، اثر چارلز گلير»خيال از دست رفته«نقاشي : 2تصوير 

در جـستجوي زمـان از      با عنوان رمـان     ) خيال از دست رفته   (تشابه جدي عنوان اين نقاشي      
.  از دسـت رفتـه اسـت   "زمـان " و در ديگري  "خيال" يكي   در.  غير قابل انكار است    دست رفته 

در اين نقاشي، مردي در خيال خود فرو شده . همچنين، تشابهاتي در خود دو اثر نيز وجود دارد      
اند تـا تنهـايي    و معلوم نيست قايق و بانوان سوار بر آن زاييدة خيال او هستند يا كه تصوير شده  

 نيـز همـين طـور اسـت؛ او بـراي نوشـتن رمـانش           پروسـت . گزيني وي به چشم بيايد      و عزلت 
در هاي زيادي را در كنج اتاق و دور از جامعه در خيال خود مستغرق بوده تا خيالش يعني                  سال

 از طريـق رويـا و   پروسـت «.  را در قالب كلمات به تصوير بكشد      جستجوي زمان از دست رفته    
پردازي نقـش بـسزايي در تخيـل        بنـابراين رويـا و رويـا      . روياپردازي به دنبال راه نجات اسـت      

جويد و   اش از حافظة غير ارادي خود مدد مي        او براي باز گرداندن زندگي گذشته     . پروست دارد 
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در طـول  ). 1393فر و مـزاري،   اخباري(» داند رويا را به عنوان راهي براي رسيدن به حقيقت مي  
ي پـر شخـصيت     هـا   اي نقاشـي    هـاي حاشـيه      بسيار شاهد استفادة پروست از شخصيت      جستجو

هايي كه جدا از سايرين در خويش مستغرق هـستند، مثـل              گيري ازشخصيت   و يا بهره  ) كاراكتر(
خيـال از دسـت   "در مثالي كه ذكر شد، رابطة بين مـتن رمـان و نقاشـي    . باشيم همين نمونه، مي 

ز نقاشي  زيرا اگرچه متن رمان تنها در توصيف ماه ا        . توان بينامتنيتِ قوي تلقي نمود       را مي  "رفته
توان تشابهات موجود ميان اين دو مـتن          جويد، اما با به ميان آمدن اين نقاشي، نمي          گلير مدد مي  

چون خوانندة آشنا با اين نقاشي، هنگـام خوانـدن ايـن            . را ناديده گرفت  ) كه در باال اشاره شد    (
شود و وجوه  ميِ متن رمان با ماهِ نقاشي گلير متوقف ن        بخش از رمان، در توصيف تشابه ميان ماه       

  . گردد ديگري از تشابه مضموني و رابطه ميان اين دو متن بر وي مكشوف مي

  اي عمق بخشيدن به رابطة بينامتنيدر راست» سازي شباهت«
.  نيست "يابي محض   شباهت"دهد،    هايي از متن رمان انجام مي       عملي كه پروست در قسمت    

 در متن زير، كروي بـودن گيـاه داروش را           مثالً.  است "آفريني  شباهت" يا   "سازي  شباهت"بلكه  
  :نويسد علت شَبه قرار داده و چنين مي

شـان   چه درختان كه همچنان در كار زيستن خويش بودند، و هنگامي كه ديگر برگـي    «
درخشيد، يـا   گرفت بهتر مي هايشان را در ميان مي نبود زندگي بر غالف مخمل سبزي كه تنه     

 بر فراز سپيدارها، گرد، چون خورشيد و ماه در آفـرينش    هاي داروش كه    بر ميناي سفيد كره   
اي، نـاگزير از   هـا، و بـا پيونـد گونـه     اما از آنجا كه پسِ آن همه سال. آنژ روييده بودند  ميكل

  ).550: 1388پروست، (» آوردند همزيستي با زن بودند، حوري جنگلي را به خاطرم مي

    
  آنژ اثر ميكل» خلقت ماه و خورشيد«قاشي بخشي از ن: 4تصوير   گياه داروش: 3تصوير   
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كنـد و     هايي از درختان رشـد مـي        مانند كه بر باالي گونه      گياهي است انگل  ) 3تصوير  (داروش  
هـاي    ها و اسـطوره     اين گياه نقش مهمي در افسانه     . كشد  رطوبت و مادة غذايي را به داخل خود مي        

آنـژ   داروش و مـاه و خورشـيدِ ميكـل   شباهتِ مد نظـر پروسـت، از كـروي بـودن            . 10اروپايي دارد 
اي وجـود دارد ولـي ايـن هـم بـراي       در پسِ هر دوي آنان روايتي اسطوره     . فراتر است ) 4تصوير  (

 داروش و درخت، ماه و خورشـيد و مـرد و زن اشـاره           همزيستياو به جنبة    . پروست كافي نيست  
ر اين مثال را حركتـي       توسط پروست د   "سازي  شباهت"توان    پس مي . دارد كه گريزي از آن نيست     

  .در راستاي عمق بخشيدن به رابطة بينامتني و برقراري بينامتنيت قوي بين متن و نقاشي دانست

  اي از متن و نقاشي ه روست، زنجيركالژ بينامتني پ
هـا شخـصيت    هاي موجـود در نقاشـي   او به انسان. كند پروست نقاشي را در ادبيات حل مي      

كـشد، حيـات موقـت     جان را از نقاشي بيـرون مـي        كالبدهاي بي بخشد و از اينجاست كه آن         مي
او خود نيز در رمـانش  . آورد هاي رمانش به معاشرت در مي ها را با شخصيت دهد و حتي آن     مي

هاي زنـده     هايي ميان آدم    به يافتن شباهت   گرايش هميشگي سوان  «: گويد  بدان اذعان داشته و مي    
پروسـت،  (» كرد  تر عمل مي    تر و عام    اي پيوسته   ا به شيوه  هاي موزه همچنان در او بود ام        و نقاشي 

   :و گاه مسبب چنين قرابتي، تنها يك شباهت ظاهري است) 434: 1388

خدمتكار آشپزخانه كه معموالً كار پاك كردن مارچوبه را بر عهـده داشـت، موجـود            «
د، و تعجـب  بينواي بيمارواري بود كه در همان عيد پاك كه ما رسيديم چند ماهه آبستن بو 

رفتـه    گذارد، چون رفته    كرديم از اين كه فرانسواز آن همه كار و خريد را به عهدة او مي                مي
نمـود و شـكل سـترگش از پـسِ            تـر مـي     حمل بنه اسـرارآميزش كـه روز بـه روز بـزرگ           

هـايش آدم را بـه يـاد     روپـوش . شـد  آمـد دشـوارتر مـي    هاي گشادش به چشم مي      روپوش
ـو     رخي چهره انداخت كه ب    هايي مي   جامه  بـه تـن دارنـد و آقـاي سـوان            11هاي نمادي جوتّ
خواسـت حـال    اين را خود او اول دريافت و هر بار كه مي. هايش را به من داده بود      عكس

 وانگهي خود زنك بينـوا  "نيكوكاري جوتّو چطور است؟   ": گفت  آن خدمتكار را بپرسد مي    
هـاي راسـت و چهـار گوشـش      اش را هم فربه كرده و بـه گونـه   نيز كه آبستني حتي چهره 

سنگيني داده بود، شباهت بسياري به باكرگـان تنومنـد و مردآسـا، يـا بيـشتر، كالنترزنـاني         
هـا و ايـن    برم كه اين نيكـي  ها هستند و اكنون پي مي    نمايشگر فضيلت  12داشت كه در آرنا   
  ).154-153: همان(»  از ديدگاه ديگري نيز به او ماننده بودند13گناهان پادوا
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بخشي از نقاشي ديواري : 5تصوير 

و، نمازخانة آرنا»نكوكاري«  ، اثر جوتّ
بخشي از نقاشي ديواري : 6تصوير 

و، نمازخانة آرنا»آز«   ، اثر جوتّ
بخشي از نقاشي ديواري : 7تصوير 

و، نمازخانة آرنا»عدالت«   ، اثر جوتّ

) 5تصوير (شي جوتّو شود تا پروست وي را به نقا      ابتدا شباهت روپوش خدمتكار، سبب مي     
رود، شباهتي ميان بدن سنگين شدة خدمتكار باردار با سترگي هيكـل زن               اما جلوتر كه مي   . ببرد

ها   ها را از ظاهر به درون شخصيت        رود و اين شباهت     اما او باز هم جلوتر مي     . يابد  نكوكار درمي 
اند،  اي كه بدان مشغول  نويمعشان از كار      اطالعي  روح هر دو را از بي       او چهرة سرد و بي    . برد  مي
  :داند مي

به همان گونه كه تصوير زن خدمتكار را نمادي اضافي كه در زهدان داشت و چـون   «
اش را  كـه بـه نظـر رسـد معنـي      آن كـرد، بـي   تر مي برد غني باري ساده و سنگين با خود مي      

تنومندي اش هيچ از زيبايي و شكوه معنوي آن خبر دهد، زنك              آن كه چهره    فهمد، و بي    مي
 كشيده شده است و عكسي از آن به ديوار اتاق كارم در    نكوكاريهم كه در آرنا زير نام       

دانـد، و بـه نظـر     نماياند كه گويي خودش نمي     اي اين فضيلت را مي       بود، به گونه   14كومبره
آن . اش هرگز تصوري از نيكوكاري القـا نكـرده باشـد            رسد كه چهرة نيرومند و عاميانه       مي

كند اما درست  هاي زمين را لگدمال مي  نقاش به زيبايي تصوير كرده است، گنجينهگونه كه 
هـايي را زيـر پـا     به حالتي كه انگار انگور باشد كه بخواهد آبش را بگيرد، يا اين كه كيـسه        
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اش را به سوي خدا گرفتـه اسـت، يـا بـه بيـان               گذاشته باشد تا باال برود و دل آتش گرفته        
اش    بـه همـان حـالتي كـه زن آشـپزي از روزنـة زيـرزمين خانـه                  "دهـد   مـي "بـه او     بهتر،
» دهـد كـه از پنجـرة طبقـه اول، آن را از او خواسـته اسـت                   بازكني را به كسي مي      بطري  در
  ).153: همان(

دهد كه ديگر قادر نباشد تصويري  اي به خوردِ مخاطب مي  ، نقاشي جوتّو را به گونه     پروست
گـويي  . براي آن خدمتكار در ذهن متصور شـود       ) 5صوير  ت(غير از تصوير زن نقاشي نكوكاري       

آن خدمتكار را به درون نقاشي برده باشد يا آن زن را از جوتّو قرض گرفته و به آشپزخانة قصه       
پيچد و نقاشـي را بـا ادبيـات           چنان خدمتكار، جوتّو، نكوكاري و بارداري را در هم مي           آن. آورد

هاي بيروني و درونـي   پروست از شباهت. يابند نا نميزند كه هيچ يك بدون ديگري مع  پيوند مي 
هـاي نمازخانـة    گذارد و حـال كـه پـاي ديوارنگـاره     خدمتكار به نكوكاري جوتّو، پا را فراتر مي     

) 7تـصوير    ("عدالت"و  ) 6تصوير   ("آز"اسكروني در شهر پادوا به رمانش باز شده، از نقاشي           
  :جويد نيز در ادامة صحبتش مدد مي

اما . اي حالت آزمندي را بيان كند    توانست تا اندازه     شايد مي  "آز" او، تصوير    در برابر «
در اين نقاشي هم نماد چنان جايي اشغال كرده و چنان واقعـي نـشان داده شـده اسـت و                     

كشد آن چنان درشت است و چنان همه جاي دهـان از هـم                ماري كه از دهان مار نفير مي      
هاي صـورتش بـراي نگـه داشـتن آن، ماننـد گونـة                هآكند، كه همة ماهيچ     گشودة او را مي   

 و همچنـين مـا،   "آز"كند از هم باز شده است، و همـة حـواس     كودكي كه توپي را باد مي     
 ]...[. هـاي آزمندانـه نـدارد       هايش متمركز است و مجالي بـراي انديـشه          يكسره بر كار لب   

هـا هـيچ خوشـم        ا مدت  ت ]...[هاي جوتّو     رغم ستايش بسيار آقاي سوان از اين نقاشي         علي
 كه تنها بـه تـصويري از يـك كتـاب     "آز"نكوكاري، آن      بي "نيكي"آمد از تماشاي آن       نمي

 كـه چهـرة   "عـدالت "مانـست، آن    مـي ]...[پزشكي بـراي نـشان دادن فـشردگي حنجـره        
خاكستري و حقيرانة منظمش درست هماني بود كه در كومبره ويژگي برخي زنـان زيبـاي           

شـان    ديـدم و نـام بـسياري        ه مقدس بود كه در مراسـم كليـسا مـي          بورژوا، عبوس و خشك   
  ).154: همان(»  نوشته شده بود"عدالتي بي"پيشاپيش در سپاه ذخيرة 

برد و بـار   اش را جلو مي  ها ست، قصه    در اينجا نويسنده در حالي كه مشغول نقد اين نقاشي         
اي   كند و زنجيـره     ي ماننده مي  جانِ نقاش   ها و مردم رمانش را به اين كالبدهاي بي          ديگر شخصيت 
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تر نگاه شود، تصويري كه پروست خلـق كـرده،       آورد كه اگر عميق     از متن و نقاشي به وجود مي      
 كالژ بينـامتني  هاي نقاشي شكل گرفته و به قول ژني،           هاي متن و تكه     كالژي است كه از تكه    

پروسـت  . كنـد    نمايان مي  ها، هويت اصلي خويش را      باشد كه هر تكه از آن در كنار بقية تكه           مي
ژني معتقد اسـت    طور كه     هاي جوتّو مدد جسته و همان       در مثالي كه ذكر شد، از موضوع نقاشي       

  بـه نقـل از     203: 1394نـامورمطلق،   (» تواند به خوانش متن كمك رسـاند        موضوع تصاوير مي  «
هـن  ، موضوع اين تصاوير نيز به پروست كمك كرده تا تـصويري كـه در ذ               )16ب،  2003ژني،  

  .آميز پيدا نمايد اي مذهبي و اغراق سازد، جنبه مخاطب از زن خدمتكار مي
كنـد و     هـا واكـاوي مـي       ها را مـدت     هاي موجود در نقاشي     پروست، گويي شخصيت  مارسل  

آورد تا نظيري براي مدتي هر چند كوتاه براي شخـصيتي   ها شخصيتي بيرون مي    سپس از دل آن   
 "مانتگنـا "اثـر   ) 8تـصوير    ("شـهادت يعقـوب قـديس     "شـي   براي مثال، از نقا   . از رمانش باشد  

كه با پيكان زرد توسـط    (ترين است     ها، آن يكي را كه انگار منفعل        ، از ميان انبوه پيكره    15)مانتنيا(
كند كه شـباهت هـر        خدمتي مي   گزيند و نظير بر پيش      برمي)  مشخص شده  8نگارنده در تصوير    

  :ستشدگي در خويشتن ا حركتي و غرق دو، در بي

زنند   باره به دور او حلقه مي       پس از ورود سوان به مهماني، چندين خدمتكار به يك         [«
خـدمت تنومنـدي      چنـد گـام آن سـوتر، پـيش        ] تا كاله و باالپوشـش را تحويـل بگيرنـد؛         

فايده، در خود فرو رفته، همسان جنگاوري يكسره زينتي كـه در              وار، بي   حركت، تنديس   بي
تنيا، در گرماگرم نبرد و كشت و كشتار پيرامونش، تكيه داده بر هاي مان ترين نقاشي پرآشوب

سپر در انديشه فرو شده است؛ جدا از ديگر همكارانش كه سوان را در ميان گرفته بودند و 
اعتنـايي بـه    انداخت، همان اندازه به بي رحمش نگاه گنگي بر آنان مي با چشمان كبود و بي    
پروست، (» "شهادت يعقوب قديس  " يا   "بيگناهان"نمود كه به كشتار       آن صحنه مصمم مي   

1388 :434-435.(  
توانـد از     حال كـه آن پيكـرة نقاشـي مـي         . در اينجا پروست قصد ندارد به همين بسنده كند        

خـدمت را    او را بشناسد، پيش"سوان"خدمت شبيه باشد، پس اگر        لحاظ ويژگي دروني به پيش    
آورد،  دهد و نه تنها آن را به رمـانش مـي   ات ميجان حي  پس به آن كالبد بي    . نيز خواهد شناخت  

هـاي ديگـر      بلكه او را از يك نقاشي به يك نقاشي در محراب كليـسايي و از آنجـا بـه نقاشـي                    
هـا    ها، نقاشان و مكـان      وار اسم نقاشي    كند و از آوردن مسلسل      اش مي   برد و نوعي تبارشناسي     مي

  : نمايد ر ميابايي ندارد و در نهايت كالژي در ذهن مخاطب تصوي
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  ،»شهادت يعقوب قديس«بخشي از نقاشي ديواري : 8تصوير 
  اثر آندرئا مانتنيا

درست از آن نژادِ پايـان گرفتـه، يـا شـايد      ] آن جنگاور نقاشي مانتنيا   [آمد    به نظر مي  «
هاي ارميتاني باشـد، كـه      زنو و ديوارنگاره    هرگز وجود نداشته مگر در محراب كليساي سن       

 نژادي ثمـرة آبـستني   - جا شناخته بودش و سوان همان-خود فرورفته است   هنوز آنجا در    
و . 16هاي آلبرخـت دورر      يا يكي از ساكسون    "استاد"اي باستاني از يك مدل پادوايي         پيكره

حلقة موي سرخش، كه طبيعت پر از چين كرده اما بريانتين به هم چسبانيده بودشـان، بـه                  
 همـواره از آن طـرح       17اي يونـاني كـه نقـاش مـانتوا          همان اندازه درشت بود كه نزد پيكره      

  ).435: همان(» كشيد مي

ها، عموماً توجـه چنـداني    تر نيز اشاره شد، پروست در استفاده از نقاشي          همان طور كه پيش   
 از   بلكه به دنبال برداشـت شخـصي خـود از يـك گوشـه             . به اتفاق اصلي موجود در آنها ندارد      

هـاي رمـانش را بـر مخاطـب      است تا به مـدد آن شخـصيت      اي    تصوير يا يك شخصيت حاشيه    
گـردد و در ايـن راه اگـر       ها مي   هايش در نقاشي    توان گفت او به دنبال شخصيت       مي. تصوير كند 

هاي آن در كنار مـتن، كـالژ بينـامتني            آورد تا از تكه     الزم باشد، چند نقاشي را با هم به ميان مي         
ــسازد  ــورد نظــرش را ب ــد ا . م ــن بن ــثالً در اي ــردن  م ــصوير ك ــراي ت ــان، او ب از  ("اودت"ز رم

كند تا زني     استفاده مي ) 12  تا 9تصاوير   (18از سه نقاشي از بوتيچلّي    ) هاي مونث رمان    شخصيت
  :كشد هاي مردم، بار سختي را به دوش مي ها و قضاوت را به تصوير بكشد كه زير نگاه
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ـ      اي كه اودت همچنان نشان مـي        حالت افسرده « . اش شـد    ة شـگفتي  داد، سـرانجام ماي
. انـداخت   مـي 19اش در آن هنگام بيش از هميشه او را به ياد صورت زنـان پريمـاورا         چهره

تر از توانشان  همان رخسار دژم و ستوهيدة آنان را داشت كه گويي زير بار اندوهي سنگين            
شوند، هنگامي كه فقط بازي عيساي شيرخواره با اناري، يا آب ريختن موسـي در                 خرد مي 
  ).384: همان(» كنند  را نظاره ميالوكي

  
ي)زنان پريماورا(» بهار«بخشي از نقاشي : 9تصوير    ، اثر بوتيچلّ

  

    ، اثر بوتيچلّي»عذراي انار«بخشي از نقاشي : 10تصوير 
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ي»آب ريختن موسي در الوكي«نقاشي : 11تصوير    ، اثر بوتيچلّ

  
ي»آب ريختن موسي در الوكي«بخشي از نقاشي : 12تصوير    ، اثر بوتيچلّ

 -آب ريخـتن موسـي در الوكـي    و عـذراي انـار  ، زنـان پريمـاورا  -ها   در هر سة اين نقاشي    
ل، در             )12 تا   9تصاوير  ( ل بار سنگين دروني است كه آثار ايـن تحمـزني افسرده در حال تحم ،

توجه به آن چه پيرامونشان در حال رويـداد اسـت، بـه               هر سه، بي  . چهرة معصومش هويداست  
مارسـل  . كننـد  اند و گويي در مكان يا زمان ديگـري سـير مـي    ي بيرون از كادر چشم دوخته جاي

 "اودت"كند و حاصل اين يكـي شـدن،           پروست اين سه شخصيت در نقاشي را با هم يكي مي          
بندد، همـان چيـزي    با ديدن اين سه زن، تصويري كه از اودت در ذهن مخاطب نقش مي          . است

پروسـت بـا ايـن كـار، تـصويرسازي قـوة خيـال در            . چيز ديگر خواهد نه     است كه پروست مي   
 بـا   "اودت"وي در طول رمان بارها از شباهتي كـه ميـان            . گيرد  خواننده را به كنترل خويش مي     
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هاي نمازخانة سيستين وجـود دارد،        در نقاشي ديوارنگاره  ) همسر حضرت موسي  (چهرة صفورا   
مرام و اسداللهي در مـورد مجلـد سـوم رمـانِ      نتايج تحقيقي كه مرادي .آورد صحبت به ميان مي

 چهـره و رفتـاري   دهد كه نشان مي) كه در پيشينة پژوهش نيز اشاره شد،(اند     انجام داده  جستجو
كه از افـراد حاضـر در    دهد، بيش از اين    خود ارائه مي    رمان هاي  كه مارسل پروست از شخصيت    

مـرام و اسـداللهي،    مـرادي  (گيرنـد  مـي هـاي وي الهـام    زندگي واقعي او متأثر باشند، از خوانش    
تـوان از همـين مـوارد در           را مـي   اودتتصويرسازي پروست از شخصيت و چهـرة        ). 1390

  .مجلد اول برشمرد
تنها جـايي كـه خـودِ راوي بـه تـصوير            ) طرف خانه سوان   (جستجودر طي جلد اول رمانِ      

 بـا برقـراري يـك بينامتنيـت         جويـد و     مدد مـي   20شود، از يك نقاشي از جنتيله بلّيني        كشيده مي 
  :كند ضعيف ميان متن و نقاشي، چنين بيان مي

اش درست به چهرة سـلطان محمـد           همان پسري كه يك بار اينجا ديدم و قيافه         ]...[«
يني مي  دومِ درست همان ابروهاي منحني، همان دمـاغ       . راستي كه خيلي شبيه است    . ماند   بلّ

ـ . هاي كشيده را دارد خميده و گونه  » شـود  ك ريـش بـزي هـم بگـذارد عـين او مـي      اگر ي
  ). 173: 1388پروست، (

كنـد،   ها صـحبت مـي   هايي كه او از آن پروست گويي از مخاطبش انتظار دارد به همة نقاشي 
او گاه بـه آثـاري اشـاره دارد كـه حتـي بـراي       . ها را به ياد آورد      مسلط باشد و بتواند تصوير آن     

، آنتونيـو   )14تـصوير    (21مثـل آثـار گيرالنـدايو     . تندمخاطب هنري نيز چندان شناخته شده نيـس       
  ):14تصوير ( 23اي از تينتورتو چهره و يا تك 22ريتزو

سوان هميشه اين گرايش خـاص را داشـت كـه در آثـار اسـتادان نقاشـي، نـه تنهـا               «
هاي عام واقعيتي را كه در پيرامون ماست، بلكه آنهايي را با عالقه جستجو كند كـه                   ويژگي

بدين : شناسيم  هايي كه مي    هاي فردي چهرة آدم     اند، يعني ويژگي     همه كمتر عام   برعكس، از 
دوك ونيز سـاخته بـود، برجـستگي        ] كه از [اي از آنتونيو ريتزو از لوردان،         تنه  گونه، در نيم  

مـي، راننـدة كالـسگه     كننده ها، خمش ابرو و به طور كلي شباهت خيره          گونه اش را  اش بـا رِ
اي از تينتورتـو   چهـره  ز گيرالندايو، بيني آقاي دوپاالنسي را، و در تـك  ديد؛ در تابلويي ا     مي

هاي چـين برداشـتة       پيشروي موهاي شقيقه روي گونة فربه، بيني خميده، نگاه نافذ و پلك           
  ).318: همان(» دكتر بولبون را
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هـاي    در بند باال، پروست به طور مشخص هيچ تمايزي بين كالبدهاي نقاشـي و شخـصيت               
نـوردد كـه مخاطـب تـوان      آن قدر مرز نقاشي بـا ادبيـات را در هـم مـي    . شود  نمي رمانش قائل 

دهـد و هـر كـدام را          هاي رمان را از دست مي       هاي آثار نقاشي با شخصيت      جداسازي شخصيت 
سـوان  . گيرد  رود و نقاشي به ادبيات و جان مي         ادبيات به نقاشي مي   . كند  جاي ديگري تصور مي   

هـا    هاي نقاشي   را به شخصيت  ) هاي رمان   شخصيت  (يرامونش  هاي پ   نيز مثل پروست، شخصيت   
در چند خط بعد، . كند  در اصل، پروست در اينجا خودش را پشت سوان پنهان مي          . كند  مانند مي 

   :دهد پروست دليل اين همانندسازي توسط سوان را اين طور توضيح مي

  
  دايو، اثر گيرالن»اش پرتره مرد پير و پسرخوانده«نقاشي : 13تصوير 

  
  چهره خود نقاش، اثر تينتورتو تك: 14تصوير 



 237 ...در جستجوي زمان ازات با نقاشي در رمان  مطالعة پيوند ادبي،تلفيق ادبيات با نقاشي به شيوة مارسل پروست

اش را بـه      رو كه همواره در ته دل پشيمان بود از اين كه زنـدگي              شايد از آن  ] سوان[«
پنداشت كه هنرمندان بزرگ با       وگو محدود كرده بود، مي      مناسبات محفلي اشرافي، به گفت    

د، چه آنان همـه بـا عالقـه بـه          كردن  آورند و عفوش مي     آن آثارشان به نوعي بر او رحم مي       
 و نيز شايد آن چنان دچار       ]...[هايي پرداخته و آنها را در آثارشان آورده بودند            چنين چهره 

هاي جواني بخش و پيشگويانه بـه   پوچي مردمان اشرافي شده بود كه نياز داشت اين اشاره    
  ).318-319 :همان( »هاي خاص امروزي را در يك اثر قديمي ببيند نام

ل است و هر دو از اين                   بن ابر روايت راوي از سوان، او نيز مثل پروست از يك خانوادة متمو
اند و حتي آن را به عنوان يك ويژگي منفي در خـود   جبر تولد در چنين طبقة اجتماعي، ناراضي   

هـا بـه      سـازي ميـان شخـصيت       در اينجـا پروسـت از زبـان سـوان، دليـل شـباهت             . پندارنـد   مي
دانـد و     مـي » هـا   ترحم هنرمندان بزرگ بر قشر بـورژوا و عفـو آن          «اشي را   هاي آثار نق    شخصيت

ها را موضـوع اصـلي    هاي قشر اشرافي بها داده و آن گويد همان گونه كه آن بزرگان به انسان      مي
او بـا ايـن     . اند  شاهكارهايشان قرار دادند، دستور عفو اين طبقه را از گناه بورژوازي صادر كرده            

  .خويش از گناهي خودساخته است كه در ارتكاب آن نيز نقشي نداردكار در پي بخشودن 

  شهاي خاص و مشترك آثار يك نقا كشف ويژگي
ها را دارد، مانند يك پژوهشگر       هايي كه قصد استفاده از آن       پروست عالوه بر واكاوي نقاشي    

 بـه  هـا را  پردازد و پـس از كـشف، آن     هاي مشترك ميان آثار يك نقاش مي        به جستجوي ويژگي  
مثل يافتن زناني با ظـاهري معـصوم و در حـال تحمـل رنـج درونـي در آثـار                . آورد  رمانش مي 
 كه تقريبا در تمامي آثارش از درهاي باز         24هاي پيتر دهوش    و يا ويژگي مشترك نقاشي     بوتيچلّي
  :كرد باز براي تقسيم فضاها استفاده مي و نيمه

شد، همة صحنه را  ن آن تنها شنيده ميكرد كه چند ميزا  با تحرير ويلن شروع مي]...[«
هـاي پيتـر دهـوش كـه          شـد و ماننـد پـرده         مي  باره از هم گشوده     گرفت، سپس يك    فرا مي 
بازي، با رنگي متفاوت در روشـنايي         ها چهارچوب تنگ درِ نيمه      هاي زمينة آن    دوردست در

سـت  اي كـه سـوان دو   دهـد، جملـه   آيد و به صـحنه عمـق مـي        نرم و پراكنده به چشم مي     
 :همـان ( »شـد  صحنه، برخاسته از دنيايي ديگر، پديـدار مـي    متناوب، صحنه]...[داشت  مي

313.(  
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در شناسـي از منظـر مـادربزرگِ راوي رمـانِ             ديدگاه پروست نسبت به نقاشـي و زيبـايي        
  جستجوي زمان از دست رفته

 قـصه   و كارهايش در طول رمان بسيار مورد تأييـد راوي   "مادربزرگ"از آنجا كه شخصيت     
شناسي خاص خـود اسـت و حـالتي رهـايي و              گيرد و نگاهش به اطراف حاوي زيبايي        قرار مي 
كه بـسيار مـورد سـتايش پروسـت و راوي قـصه             (قيدي به آداب بورژوازي زمانة خود دارد          بي
هايش نسبت به زيبايي و تـصوير را از زبـان وي بيـان                ، شايد بتوان گفت پروست ديدگاه     )است
هــاي توصــيفي،  رگِ راوي و خــاطراتش، از مــسيرهاي روشــني مثــل قيــاسمــادربز«. دارد مــي
نِ در رمـا [اش،   بـه نـوه   » پهنـاي گـسترة هنـر     «ها، به منظور عرضه داشتنِ        ها و نشانه    استعاره مثل

متن زير مثال خـوبي بـر ايـن    . )10-11، 2008كارپل، (» گيرند  مورد استفاده قرار مي] جستجو
  :مدعاست

اي فكري   شد چيزي بخرد كه نتوان از آن بهره گاه راضي نمي يچدر واقع مادربزرگم ه«
آموزند كه خوشي را در فراسـوي         دهند و مي    گرفت؛ به ويژه آني كه چيزهاي زيبا به ما مي         

خواست بـه كـسي       حتي هنگامي كه مي   . هاي رفاهي و خودستايانه جستجو كنيم       خشنودي
ي صندلي، ظـرف يـا عـصا هديـه كنـد،      اي به اصطالح مفيد بدهد، اگر بنا بود به كس       هديه
انگار كـه كنـار افتـادگي طـوالني آنهـا ويژگـي             . كرد  شان را پيدا مي     گشت و نوع عتيقه     مي

شان كرده باشد كه بيشتر به تعريف زنـدگي مردمـان       ها گرفته و آماده     شان را از آن     كاربردي
هايي  در اتاقم عكسخواست من  دلش مي. گذشته بپردازند تا اين كه نيازهاي ما را برآورند     

امـا هنگـام خريـدن آنهـا، حتـي        . اندازها و بناهاي تاريخي داشـته باشـم         از زيباترين چشم  
رسيد شيوة مكانيكي  شناختي داشت، به نظرش مي   هنگامي كه موضوع عكس ارزش زيبايي     

به دنبال شگردهايي بود كـه اگـر        . تصويرگري عكاسي، بيش از اندازه سبك و عملي است        
ذال بازاري را به كلي كنار بگذارد، دست كم آن را هر چه كمتر كند، و تا آنجا                  نتوانست ابت 

هـايي از كليـساي شـارتر،     كـه عكـس     به جـاي آن    ]...[كه بتواند هنر را به جاي آن بنشاند         
پرسيد كه آيـا از نقاشـان بـزرگ       كلو يا كوه وزوو انتخاب كند، از سوان مي          هاي سن   چشمه

داشت عكـس تـابلوي كليـساي شـارتر اثـر             تر مي   نه، و دوست  كسي آنها را كشيده بود يا       
كلو كار هوبر روبر يا وزوو اثر ترنـر را بـه مـن بدهـد كـه جنبـة                      هاي سن   كورو، يا چشمه  

گذاشـت و    باز اين عكاس بود كه پا به ميان مي]...[اما . شان بيش از عكس ساده بود   هنري
گ يـك بـار ديگـر بـا ابتـذال رودررو      به اين ترتيب مـادربزر . كرد آن تصوير را تصوير مي    
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 موجود 25پرسيد آيا از روي اثر گراوري از سوان مي. كوشيد آن را پس بزند شد و باز مي مي
داد كه گذشته از نـشان دادن         است يا نه، در صورت امكان گراورهاي قديمي را ترجيح مي          

دادند كه ما ديگر  ان مياثر، سود ديگري هم داشتند، مثالً آنهايي را كه اثر را در وضعيتي نش
 26مانند گراوري كه مورگن، پيش از آسيب ديدن واپسين شام لئوناردو  (توانستيم ببينيم     نمي

  ).106-107 :1388پروست، ( »)از روي آن ساخته بود

فـرار از ابتـذال     "،  "آموزنـدگي "توان از ديدگاه مادربزرگِ رمان پروست، معيارهاي          پس مي 
امـا  .  را براي تشخيص اثر هنري واال برشـمرد        "دم كاركردگرايي ع" و   "ناشي از دخالت صنعت   

، زاده يحـاج (هـست  منتقد هنر نيـز  ] خود[كه است مارسل پروست از نويسندگاني «نجا كه  آاز  
كند و چند سطر بعد از آن اظهـار نظـر، بيـان               ، خودش ديدگاه مادربزرگ را نقد مي      )11: 1390
  :نتيجة چندان خوشايندي ندارددارد كه حاصل فرار از صنعت در هنر،  مي

. بايد گفت كه نتيجة اين برداشت از هنرِ هديه دادن، هميشه چنـدان درخـشان نبـود    «
اي از تاالب ايـن    داشتم كه گويا زمينه27تصويري كه من از ونيز بر اساس طرحي از تيسين    

به من  توانست    هاي ساده مي    دهد، مطمئناً به دقت تصويري نبود كه عكس         شهر را نشان مي   
  ).107 :همان( »بدهد

 جـستجو هاي پايـاني مجلـد اول رمـانِ           در يادداشت  28ه مهدي سحابي  با در نظر داشتن آنچ    
توان اين ديدگاه راوي يا مادربزرگ رمان به هنر را تحـت تـاثير جـان راسـكين،                  بيان داشته، مي  

توجه پروست  نويسد كه جان راسكين، بسيار مورد         هنرشناس انگليسي دانست؛ زيرا سحابي مي     
). 570: همـان (شـود   بوده است و نظراتش اغلب مستقيم يا غيرمستقيم در طول رمـان نقـل مـي    

جان راسكين كه پرنفوذترين منتقد هنري قرن نـوزدهم در انگلـستان بـود، ديـدگاهي اخالقـي                  
» كـرد   دربارة هنر داشت و به خصوص، بر اصالت هنر و صـنعتگري قـرون وسـطي تأكيـد مـي                   

 29همچنين بنابر نظر سحابي، پروست با نقاشي به نـام ژاك اميـل بالنـش              ). 243: 1386پاكباز،  (
اي بـر يكـي از     بسيار مراوده داشته و در چاپ چندين كتاب به وي كمك كرده و حتـي مقدمـه                

اي از    چهـره   و بالنش نيـز تـك     ) 14: 1388پروست،  ( نوشته   هاي نقاش   گفتههاي او به نام       كتاب
  .مارسل پروست كشيده است
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  يتسلط پروست بر حواشي نقاش
مارسل پروست نه فقط به نقاشي و نقاشان، بلكه به حواشـي آن و حتـي جزئيـات زنـدگي                    

 "مانتنيـا "، از  طـرف خانـه سـوان      مجلد   435مثالً در صفحه    . نقاشان نيز آگاهي قابل توجه دارد     
 "قـاش مـانتووا  ن"دهد و او را با نام         آورد و چند سطر بعد، ارجاعي به وي مي          سخن به ميان مي   

آيد    از آنجا مي   "نقاش مانتووا "عنوان  «: نويسد    سحابي در مقدمة همين كتاب مي     . كند  خطاب مي 
و ) 584: همـان (» هاي زندگي خـود را در دربـار دوك مـانتووا گذرانيـد              كه مانتنيا واپسين سال   

ن بـه   مارسل پروسـت در جـايي از رمـان، از زبـان سـوا             . ها آگاه است    پروست از اين تاريخچه   
كند كه بر خالف سـايرين، شـك نـدارد ايـن               اشاره مي  "وشوي ديان   شست"اي با عنوان      نقاشي

ي "همچنـين لقـب     ). 469: همان( 31نيكالس مئس  است نه    30ورميرنقاشي كار     را "بـوتيچلّ
 با لقـب بـوتيچلّي خطـاب        "ماريانو  ساندرو دي "گويد از زماني كه       پندارد و مي    لقبي عوامانه مي  

چنين تسلطي بر هنـر   ). 319: همان(هاي جعلي نسبت به آثارش زياد گشت          قاي برداشت شد، ال 
ايـن تـسلط،   . آور اسـت  كند، بسيار شگفت نقاشي و حواشي آن، براي كسي كه خود نقاشي نمي   

نويـسي   هـايي كـه در داسـتان    شود كه بتواند در كنار همة نـوآوري     ابزاري در دستان پروست مي    
ق را خلق نمايد كه با برقراري روابط بينـامتني، خواننـده را شـيفتة رمـانش     اي از تلفي   دارد، گونه 
  .گرداند

  در جستجوي زماننقاشي 
 دارد، زماندر جايي از رمان، پروست از زبان راوي قصه به نقشي كه نقاشي در جـستجوي     

  :كند اشاره مي

ن مدرسه  نيست چون ساختما  ] آن كوچة پرشان قديم   [ در كومبرة امروز اثري از       ]...[«
 حتـي يـك آجـر از سـاختمان تـازه را نگـه       ]...[بافي مـن   اما خيال. جايش را گرفته است  

گـذارد و بـراي ايـن         كند و در جاي سابقش مـي         مي "بازسازي"دارد، كوچة پرشان را       نمي
ها دارنـد     هايي در دست دارد كه از آنچه معموالً بازسازندگان ساختمان           ها داده   سازي  دوباره
 ]...[ام نگاهشان داشته است  ام كه حافظه چند تصوير از كومبرة دوران كودكي: تر است دقيق

تصويرهايي به شورانگيزي گراورهاي قديمي واپسين شام، يا آن تابلوي جنتيله بلينـي كـه               
توان ديـد كـه امـروز وجـود           در آن شاهكار وينچي و درگاه سن ماركو را در وضعيتي مي           

  .كنند  اين ادعاي پروست را اثبات مي16و  15تصاوير ) 252: همان(» ندارد
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  ، اثر جنتيله بليني»ميدان سن ماركو«نقاشي : 15تصوير 

  
  در دوران معاصر» ميدان سن ماركو«عكسي از : 16تصوير 

اش در ذهن ثبت كرده، مثل گراورهايي كـه      گويد تصاويري كه از دوران كودكي       پروست مي 
دهند كه امروز ديگـر محـو يـا تخريـب      ا به ما نشان مي از آثار بزرگ نقاشي تهيه شده، چيزي ر       

پروست در جستجوي زمان از دست رفته است و اين جستجو را نه در بيرون، بلكه در             . اند  شده
كننـد كـه مخاطـبِ        اي بصري عمل مي     داند و آن چنين گراورهايي، به مثابة جاده         درون ذهن مي  

هـا   ، زمان را تنها مخرب دنيا و زندگي انـسان         پروست. برند  خود را به سرمنشأ واقعه و زمان مي       
 و نقش گذشته و خاطرات ؛ست از حال و گذشته  ا زمان واقعي تركيبي     اوبه نظر   . كند معرفي مي 

او به سـير خطـي      . گيري تصوير كنوني انسان از حال را نبايد فراموش كرد          گرانقدرش در شكل  
 است و زمان حـال هرگـز بـه تنهـايي      زمان اعتقادي ندارد؛ زمان هميشه در حال سير به گذشته         

 كننـد  ميرد و خاطرات، گذشته را در ذهـن بـشر احيـا مـي            براي پروست گذشته نمي   . معنا ندارد 
هاي همراه با ريزترين جزئيات در رمـان وي،   توان گفت توصيف مي). 1387بنام و دالور،      پايان(

نبال روايتي است كـه تـصوير   كند؛ بلكه به د ناشي از آن است كه پروست داستان را روايت نمي       
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كنـد و     او زمان را با كلمـات نقاشـي مـي         . اش از زمان را به مخاطب نشان بدهد         يا نقاشي ذهني  
مخاطب نيـز بـراي فهـم ايـن رمـان      . ابايي ندارد آنجا كه كلمات قاصرند، از نقاشي بهره بجويد    

خواهـد   نچه كه هنر مـي آ«: گويد  در اين باره ميژيل دولوز. ها رجوع كند مجبور است به نقاشي   
 جنبـة فـوق   ]...[. تا ما بيابيم، زماني است كه به همان صورت اوليه در ماهيت پنهان شده اسـت      

به . يابد  هنرمندي است كه آن را مي     -زماني در اثر پروست، همين زمان در حال پيدايش و فاعل          
دولـوز،  (» بازيـابيم شود تا ما زمـان را   همين دليل، اين اثر هنري است كه به هر حال موجب مي   

1389 :69-70.(  

  گيري هجينت
مارسل پروست گرچه استادانه بـه توصـيف كـردن هـر چيـزي مـسلّط بـوده و توصـيفات                     

دهد توصيفاتش را با ارجاع بـه نقاشـي همـراه             نگر وي شهرت بسيار دارد، اما ترجيح مي         جزئي
در جـستجوي زمـان از      ر رمانِ   د. اي بينامتني برقرار سازد     ، رابطه   سازد و بين متن رمان و نقاشي      

هـاي   ، وي بدون آوردن حتي يك تصوير فيزيكي در كل كتاب، ادبيات را بـا نقاشـي               دست رفته 
ها، حاالت و  دهد و براي نمايش چهره     ها ارجاع مي    كند و متن را به آن       اي تلفيق مي    شناخته شده 

جويـد و كالبـدهاي      ها و فضاهاي موجود در رمانش، از نقاشي مدد مـي            هاي شخصيت   نوع نگاه 
هـاي   هـا را بـا شخـصيت    دهـد و حتـي آن   كشد، حيات موقت مي جان را از نقاشي بيرون مي       بي

كنـد كـه      ها، تصويري در ذهن مخاطب نقش مـي         آورد و به كمك آن      رمانش به معاشرت در مي    
طـب  زيرا با اين كار، راه خيالِ آزاد بر مخاطب، نسبتاً بسته خواهد شد و مخا           . خود مد نظر دارد   

  .تقريباً همان چيزي را در ذهنش تصوير خواهد كرد كه پروست خواستار آن بوده است
ارجـاع صـريح   ) 1: بندي كرد  توان به سه دستة كلي تقسيم       حضور نقاشي در اين رمان را مي      

اسـتفاده از   ) 3ارجـاع ضـمني بـه نقـاش مـشخص و            ) 2هاي شناخته شـده،       به نقاش يا نقاشي   
هـاي   پروست در ارجاعات مستقيمش به نقاش يا نقاشي. ازوكار آن هاي خود نقاشي و س      ويژگي

شناخته شده، كه بخش عمدة اين تلفيق را بر عهـده دارنـد، جـاي هـيچ شـك و گمـاني بـراي              
گذارد و ذهن مخاطب را نه به همة آن نقاشي، بلكه به آن       شناسايي آن نقاش يا نقاشي باقي نمي      

ي زاويـة ديـد و برداشـت از آن را نيـز معلـوم               قسمت مورد نظرِ تصوير معطوف داشـته و حتـ         
 ارجـاع   60 صـفحه اسـت، حـدود        560كـه شـامل   جستجودر طول مجلد اول رمانِ      . گرداند  مي

بـار ايـن     صفحه يك9يعني به طور ميانگين هر . مستقيم به نقاشي يا نقاش مشخص وجود دارد   
، جـستجو رمـانِ  .  باشدگيرد تا عنان قوة تصويرسازِ مخاطب در كنترل پروست    اتفاق صورت مي  
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هـا    ن  هاي يك موزه، پر از نقاشي است كه مخاطب با نگريستن به هر سو، با يكي از آ                   مثل داالن 
  .شود رودررو مي

 توسـط لـوران     بينامتنيت ضـعيف   و   بينامتنيت قوي  بينامتنيت به     بندي  با توجه به تقسيم   
 از هر دو نوع بينامتنيـت        رفته در جستجوي زمان از دست    توان گفت پروست در رمانِ        ژني، مي 

دهد كـه پروسـت       هاي نگارنده نشان مي     در تلفيق ادبيات و نقاشي بهره جسته است اما پژوهش         
سازد و هنگامي كه متن را به نقاشي          در بيشتر موارد، بينامتنيت قوي بين متن و نقاشي برقرار مي          

لكه قصد دارد تا مخاطـب را       دهد، تنها به دنبال تصويرسازي فرمي و بصري نيست؛ ب           ارجاع مي 
  .باشد، رهنمون سازد به وجوه ديگري از تشابه مضموني كه ميان اين دو متن موجود مي

ها، عموماً توجه چنداني به اتفاق اصلي موجود در آنها نـدارد،              پروست در استفاده از نقاشي    
ي است تا  ا   از تصوير يا يك شخصيت حاشيه       بلكه به دنبال برداشت شخصي خود از يك گوشه        

تـوان گفـت او بـه دنبـال      مـي . هاي رمـانش را بـر مخاطـب تـصوير كنـد          به مدد آن، شخصيت   
گردد و در اين راه اگر الزم باشد، چند نقاشي را با هم به ميـان                  ها مي   هايش در نقاشي    شخصيت

 كند كه هر تكـه از آن در   خلق ميكالژ بينامتنيهاي نقاشي،     هاي متن و تكه     آورد و از تكه     مي
پروست گاهي براي عمق بخشيدن بـه  . سازد ها، هويت اصلي خويش را نمايان مي       كنار بقية تكه  

 يـا   "سـازي   شـباهت "اين رابطة بينـامتني و برقـراري بينامتنيـت قـوي بـين مـتن و نقاشـي، از                    
ادبيـات و   ( دو متن     اي را كه ممكن است ميان آن        يعني ويژگي . كند   استفاده مي  "آفريني  شباهت"

ندان متشابه نباشد، و يا از يك شباهت ظـاهري نـاچيز برخـوردار باشـند، مبنـا قـرار                    چ) نقاشي
ها را به يكديگر نزديك كـرده و   كند، آن دهد و سپس با توصيفاتي كه از اين دو متن ارائه مي  مي

پروست عالوه  . دهد  تر و به سطوح مضموني بسط مي        هاي عميق   ها را به اليه     شباهت ظاهري آن  
ها را دارد، ماننـد يـك پژوهـشگر بـه جـستجوي               هايي كه قصد استفاده از آن       اشيبر واكاوي نق  

هـا را بـه    پـردازد و پـس از كـشف، آن     هاي خاص و مشترك در ميان آثار يك نقاش مي           ويژگي
  .نمايد آورد و گاهي رابطة ميان متن رمان و نقاشي را از اين دريچه آغاز مي رمانش مي

 نقاشان، بلكه به حواشـي آن و حتـي جزئيـات زنـدگي              مارسل پروست نه فقط به نقاشي و      
چنين تسلطي بر هنر نقاشي و حواشي آن، بـراي كـسي كـه              . نقاشان نيز آگاهي قابل توجه دارد     

شود كـه     اين تسلط، ابزاري در دستان پروست مي      . آور است   كند، بسيار شگفت    خود نقاشي نمي  
اي از تلفيق را خلق نمايـد كـه            دارد، گونه  نويسي  هايي كه در داستان     بتواند در كنار همة نوآوري    

  .با برقراري روابط بينامتني، خواننده را شيفتة رمانش گرداند
 دارد، اشاره كرده و زمانِ زمانپروست از زبان راوي قصه به نقشي كه نقاشي در جستجوي          
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رهـايي  از دست رفته را نه در بيرون، بلكه در درون ذهن به مدد تصاوير دوران كودكي يـا گراو           
توان گفت    پس مي . توانند مخاطبِ خود را به سرمنشأ واقعه و زمان ببرند           كند كه مي    جستجو مي 
هاي همراه با ريزترين جزئيات در رمان وي، ناشي از آن است كه پروسـت داسـتان را                    توصيف

 اش از زمان را به مخاطب       كند؛ بلكه به دنبال روايتي است كه تصوير يا نقاشي ذهني            روايت نمي 
كند و ابايي ندارد آنجا كه كلمات قاصرند، از نقاشي     او زمان را با كلمات نقاشي مي      . نشان بدهد 

  .ها رجوع كند بهره بجويد و مخاطب نيز براي فهم كامل اين رمان مجبور است به نقاشي
نگارنده پيشنهاد دارد تا پژوهشگران بعدي، اين شيوة تلفيق ويژة پروسـت را در سـاير آثـار     

شناسـي نيـز آن را بررسـي          ا نويسندگان ديگر مورد مطالعه قرار دهند و از منظـر نـشانه            وي و ي  
هاي آتي مشخص خواهند كرد كه آيا مارسل پروست اولين فردي اسـت كـه از               پژوهش. نمايند

هاي پيدايش آن را بايد در افراد ديگري جـستجو   نويسي بهره برده يا كه نشانه    اين شيوه در رمان   
تر شدن جزئيات اين روابط بينامتني، نويسندگان بتوانند از آن در جهـت               با روشن چه بسا   . نمود

هـايي بـا اسـتفاده از روابـط        خلق آثار بديع سود جسته و قلمرو آن را گـسترش دهنـد و رمـان               
 . بينامتني ميان متن ادبي، هنرهاي تجسمي و هنرهاي نمايشي و غيره خلق نمايند

  ها نوشت پي
، در سـاية دوشـيزگان شـكوفا      ،  طرف خانه سـوان    :اند از   ن رمان به ترتيب عبارت    عناوين جلدهاي اي  . 1

 .زمان بازيافته، گريخته، اسير، سدوم و عموره، 2 و 1طرف گرامانت 

 يش پ بصري يها   فرم  كه از  غربدر   ي هنر يجنبشنام  ). Primitivism( گرايي يا پريميتيويسم      بدوي. 2
  . داشتي هنر مدرن نقش مهميشرفت در پنمود و اده مياستف ها ي غربير غبوميان و يخ،تاراز 

در ) شاعر و نويـسندة ايتاليـايي  (نام جنبشي هنري و ادبي كه توسط مارتيني      ). Futurism(فوتوريسم  . 3
اين جنبش بعـد از جنـگ   . ها به جنبش و حركت توجه ويژه داشتند آن.  ميالدي شكل گرفت  1909

  . فاشيست ايتاليا شناخته شدجهاني اول، به عنوان هنر رسمي حكومت 
 جنجـالي  و برجـسته  نقـاش  ).James Abbott McNeill Whistler( يـسلر  ويـل  ابـوت مـك ن  يمزج. 4

  ) 1903–1843 ( .يكاييآمر
تـرين    از مهـم ميكائيـل ريفـارتر  محقق سوئيسي معاصر كه در كنار ). Laurent Jenny(لوران ژني . 5

وي مباحث بينامتنيت را گسترش . شود امتنيت محسوب ميپردازان نسل دوم بين     ها و نظريه    شخصيت
  .داد و وارد نقد و مطالعات عملي نمود
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  )1571-1610. (نقاش ايتاليايي). Michelangelo Merisi da Caravaggio ("كاراوادجو"همان . 6
لي است كـه       در جستجوي زمان از دست رفته     هاي مهم رمان      از شخصيت . 7 كه از خانوادة يهودي متمو  

  .با محافل اشرافي آمد و شد دارد
  )1665 -1594. (نقاش فرانسوي). Nicolas Poussin(نيكوال پوسن . 8
  )1874 -1808. (نقاش سوئيسي). Marc Gabriel Charles Gleyre(شارل گابريل گلير . 9

  ترجمة نگارنده. www.En.wikipedia.orgبرگرفته از . 10
و . 11 گـذاران   او را آغازگر هنر اروپايي و از پايـه .  و معمار ايتاليايينقاش). Giotto di Bondone(جوتّ

 )1337 -1266. (اند مكتب فلورانسي دانسته

و . هاي نمازخانة آرنا در شهر پادوا در ايتاليا        ديوارنگاره. 12   صحنه از زندگي مريم عذرا و مسيح38جوتّ

  .را بر ديوارهاي اين كليسا به تصوير كشيد
و رنگارهاشاره به ديوا. 13   .هاي نمازخانة آرنا در شهر پادوا، اثر جوتّ
 كودكي خود را در     جستجوهمچنين نام روستايي كه راوي رمانِ       . نام بخشي در شمال غربي فرانسه     . 14

  .آنجا گذرانده است
هـاي كليـساي    ديوارنگـاره . نقاش و چاپگر ايتاليـايي ). Andrea Mantegna) (مانتگنا(آندرئا مانتنيا . 15

رمي   )1506 -1431. (تاني، نخستين آثاري بودند كه او در پادوا خلق كرداِ
  )1528 -1471. (چاپگر، نقاش و نظريه پرداز آلماني). Albrecht Dürer(همان آلبرشت دورر . 16
 دوك مـانتوا  را از "نقاش مانتوا"منظور همان آندرئا مانتنيا است كه در سالهاي آخر عمرش لقب  . 17

  .كند دريافت مي
نقاش ايتاليايي مشهور اوايل دوران رنـسانس در فلـورانس   ). Sandro Botticelli(ساندرو بوتيچلّي . 18

  )1510 -1445. (ايتاليا
دارد كه در مـوزة اوفيتـزي فلـورانس    ) Primavera ("بهار"اشاره به نقاشي معروف بوتيچلّي به نام     . 19

  .باشد مي
مـدتي  . هاي روايي نگاري و نقاشي مشهور به چهره.  ايتاليايينقاش). Gentile Bellini(جنتيله بلّيني . 20

  )1507 -1429. (اي از او كشيد چهره را در دربار سلطان محمد دوم عثماني گذرانيد و تك
از هنرمندان نـسل سـوم رنـسانس    . نقاش ايتاليايي). Domenico Ghirlandaio(دمنيكو گيرالندايو . 21

  )1494 -1449. (فلورانس ايتاليا
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  )1499 -1440. (ساز و معمار ايتاليايي مجسمه). Antonio Rizzo(آنتونيو ريتزو . 22
 -1518. (نقـاش ايتاليـايي  ). Tintoretto(، معروف بـه تينتورتـو   )Jacopo Comin (جاكوپو كومين. 23

1594(  
  )1684 -1629. (نقاش هلندي) Pieter de Hooch) (دهوك(پيتر دهوش . 24
باشـد كـه اسـاس آن         نيز گفته شده، فن و هنري مـي       چاپ دستي  در فارسي    گراور يا گراوور كه   . 25

رسد ولـي معنـاي       طراحي با روش شيار كردن خطوط است و سابقة آن به دوران پيشاتاريخ نيز مي              
  .شود طوف ميعهاي حكاكي گود، با استفاده از لوحة فلزي م تر آن فقط به روش دقيق

هنرمنـد و  ) Leonardo da Vinci(اثـر لئونـاردو داوينچـي    روف، ديوارنگارة معـ شامِ آخر"همان . 26
  ). 1519 -1452. (دانشمند ايتاليايي

 يح مـس  در آن است كـه يح عمر مسياني پاي از شام آخر روزها    يا   صحنه دهندة  نشان نقاشي ينا
 و ين از مشهورتريكي ي نقاشينا.  خواهد كرديانت خياش به و ي حوار12 از يكي كه دارد بيان مي
 يالن در شهر مـ يه دله گراتسياسانتا مارصومعه باشد و بر ديوار    مي جهان   هاي  ي نقاش ينتر  باارزش

  .كشيده شده است
  )1576 -1487. (نقاش ايتاليايي). Tiziano Vecelli(همان تيتسيانو وچلّي . 27
اي ترجمـة   شهرت وي بيشتر بر   ). 1388 -1323. (نويسنده، مترجم و هنرمند ايراني    . مهدي سحابي . 28

وي همچنين نويسندة كتابي در مورد مارسل پروسـت  .  استدر جستجوي زمان از دست رفتهرمانِ  
باشد كه توسط نشر ماهي انتشار   مي)5جلد (مارسل پروست : نوسندگان قرن بيستم فرانسهبا عنوان  
  .يافته است

وي .  مارسـل پروسـت  از دوسـتان . نقاش فرانـسوي ). Jacques-Émile Blanch(ژاك اميل بالنش . 29
  ).1942 -1861. ( سالگي وي كشيده است21اي از مارسل پروست در سن  چهره تك

پروست به آثار وي عالقـة  ). 1675 -1632. (نقاش هلندي). Johannes Vermeer(يوهانس ورمير . 30
. نـد دا اثـر ورميـر مـي   ) View of Delft ("انداز دلفت چشم"بسيار دارد و بهترين نقاشي را تابلوي 

اي دربارة اين تابلو   آمده، مارسل پروست در نامهطرف خانه سوانچه در قسمت ضمائم مجلد  چنان
انداز دلفـت را در مـوزة الهـه ديـدم، ديگـر اطمينـان دارم كـه ايـن          بعد از آن كه چشم  «: نويسد  مي

ي دربـارة   سوان به هر ترتيبي بود سوان را در حال پژوهـش   در طرف خانه  . زيباترين تابلوي دنياست  
  ).576: 1388پروست، (» ورمير نشان دادم

 )1693 -1632. (از هنرمندان سبك باروك. نقاش هلندي). Nicolaes Maes(نيكالس مئس . 31
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