
  
 

 

 

 

 

 هاپروست و نشانهفصل دوم 
 نشانه و حقیقت

 

ژیل دلوزی نوشته  

عادل مشایخی یترجمه  

 

 

در »وجوی حقیقت است. اگر ای جست، درواقع، گونهوجوی زمان از دست رفتهجست دررمان  

شود، دلیلش فقط این است که حقیقت نسبتی ذاتی با زمان نامیده می« دست رفته وجوی زمان ازجست

تر، ما فقط یا به بیان دقیق1دارد. چه در عشق، و چه در طبیعت یا هنر، مسئله نه لذت، بلکه حقیقت است.

شود یکی از هایی داریم که با کشف حقیقت در تناظرند: عاشق حسود وقتی موفق میها و شادیلذت

ی متنی کند، مثل مترجمی که در ترجمهای احساس میشادی های معشوق را رمزگشایی کند، اندکروغد

اما باید  2یابد، حتا اگر ترجمه خبری بدهد که شخصا برای او ناخوشایند و دردناک باشد.پیچیده توفیق می

نه آن را با کند و چگووجوی حقیقت را که خاص اوست چگونه تعریف میبفهمیم پروست آن جست

 دهد. یا فلسفیِ حقیقت، در تقابل قرار میعلمی وجوهای وجوهای دیگر، یعنی جستجست

منظورش « خواهمحقیقت را می»گوید کند؟ و کسی که میوجو میحقیقت را جست کسیچه

دارد، اصطالح ناب، بنابر طبع میلی به حقیقت ذهنی به چیست؟ پروست بر این باور نیست که انسان، یا حتا
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که بر اساس وضعیتی انضمامی به این کنیم مگر اینوجو نمیای خواست حقیقت. ما حقیقت را جستگونه

راند. وجو میسوی این جستای تعرض قرارگیریم که ما را بهکار وادار شویم، در صورتی که در معرض گونه

های معشوق. همیشه وغکند؟ ]کسی چون[ عاشق حسود تحت فشار دروجو میکسی حقیقت را جستچه

گیرد. حقیقت نه از طریق دارد، که آرامش را از ما میوجو وامیتعرضِ یک نشانه است که ما را به جست

خطای  3کندبرمال میهای غیر ارادی در نشانه خود رانیت، بلکه شود و نه از طریق حسنقرابت یافت می

ای میل یا عشق به امر حقیقی را در ما فرض گونهنیت برای اندیشیدن، ای حسنفلسفه این است که گونه

کس را هایی که هیچرسد، حقیقتهای انتزاعی میگیرد. به همین دلیل است که فلسفه فقط به حقیقتمی

گیرند صرفا می هایی که توسط عقل محض شکلایده»کنند، اندازند و دردسری ایجاد نمیبه خطر نمی

ی اند، زیرا زادهها قالبیاین ایده 4«شان دلبخواهی است.کن، انتخابحقیقتی منطقی دارند، حقیقتی مم

ی یک مواجهه یا تعرض کند، نه زادهای امکان ]یعنی امکان منطقی[ اعطا میها فقط گونهآناند، که بهعقل

برند. شان، معتهای عقل فقط براساس داللت صریح و در نتیجه، قراردادیشان را تضمین کند. ایدهکه اصالت

مایه بر آن تاکید ورزد: حقیقت هرگز محصول ی این دروناندازهای هست که پروست بهمایهتر درونکم

ی وجوی حقیقت[ نیست، بلکه نتیجهی جستطرفانهنیتِ مقدم بر حقیقت ]یعنی قصد بیای حسنگونه

د؛ فقط آن معنایی عمیق های صریح و قراردادی هرگز عمیق نیستنای تعرض در اندیشه است. داللتگونه

 ای خارجی تا خورده و در لفاف آن جا گرفته است. است که درونِ نشانه

دهد. در تقابل قرار می« روش»ی فلسفی را با ایده« تصادف»و « الزام»ی ی دوگانهپروست ایده

ها صادفِ مواجههوجوی امر حقیقی وادارد. تحقیقت در گروِ مواجهه با چیزی است که ما را به اندیشه و جست

است، و  اند. به بیان دقیق، مواجهه همیشه مواجهه با نشانهی بنیادین پروستمایهها دو درونو فشارِ الزام

کند. دهد. تصادفِ مواجهه است که ضرورت اندیشه را تضمین مینشانه است که ما را مورد تعرض قرار می

شان باشد. من با کردم که این باید مُهر اصالتن احساس میو م»ناپذیر. تعبیر پروست، ناگهانی و اجتناببه
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ها خورد نگشته ی گرمانت به دنبال دو سنگِ پست و بلندی که پایم به آنعمد و اختیار در حیاط خانه

خواهد مگر تحت تاثیر خواهد؟ او حقیقت را نمی، چه می«خواهمحقیقت را می»گوید که میآن 5«بودم.

ی یک مواجهه، در نسبت با فالن نشانه، حقیقت را ت فشار یک نیرو. او تحت سیطرهای الزام، تحگونه

ناگزیر . »6کردن، یافتن معنای نشانهکردن، ترجمهکردن، رمزگشاییخواهد: تأویلچه او میخواهد. آنمی

ی را که داشتند لو، بلبک...( معنایها، آلبرتین، ژیلبرت، سنهای پیرامونم )گرمانتبه کوچکترین نشانه بودم

  7«ها گرفته بود، بازگردانم.و عادت از آن

-با از« 9گشایی-تا»است. اما این  8بازکردن-تا-کردن و رمزگشایی و ازوجوی حقیقت تاویلجست

مند، و حقیقت وجو همواره زمانشود. به همین دلیل است که جستخودِ نشانه یکی می 10بازشدنِ -لفاف

کند که خودِ مندسازیِ نهایی ]در آخرین جلد رمان[ به ما یادآوری میهمیشه حقیقت زمان است. نظام

به همان  رفته و زمان بازیافته است: کثیر است. از این حیث، تمایز بزرگ تمایز میان زمان از دست 11زمان

های زمان از دست رفته نیز وجود دارد. اما به بیان های زمانِ بازیافته وجود دارد، حقیقتاندازه که حقیقت

تر آن است که چهار ساختار زمان را، که هریک حقیقت خاص خودش را دارد، از یکدیگر تر، درستدقیق

چه دهد و آنگذرد و موجودات را تغییر میکه می رفته صرفا زمانی نیست متمایز کنیم. زیرا زمان از دست

جای دهیم نیز هست )چرا آدمی باید بهکند؛ بلکه در عین حال، زمانی که ما هدر میرا بوده نیست می

شدن، تلف کند؟(. و زمان بازیافته نخست، اش را با زندگی محفلی، با عاشقکارکردن و تولید اثر هنری، وقت

دهد؛ اما در عین به ما می 12یابیم، و تصویری از جاودانگیز دست رفته بازمیزمانی است که در بطن زمان ا

کند. هر نوع نشانه حال، زمانی اصیل و مطلق نیز هست، جاودانگی حقیقی که خود را در اثر هنری بیان می

ها کیبگرایی هم وجود دارد، که ترجا کثرتیک خط زمانِ مرجّح دارد که با آن در تناظر است. اما در این

نحوی نابرابر مند است؛ هر خط زمان بهکند. هر نوع نشانه به نحوی نابرابر از چند خط زمان بهرهرا تکثیر می

 آمیزد. چند نوع نشانه را به هم می
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*** 

دارد، یعنی به گذر زمان، هایی هست که ما را به اندیشیدن به زمان از دست رفته وامینشانه

ای ظهور اند گونههایی که برای ما آشنا بودهدیدنِ آدم، تغییر موجودات. دوبارهچه بوده استشدنِ آننیست

ها و اثرهای ناب زمان است، اش عادتِ ما نیست، حامل نشانهشان، که دیگر دیدن]حقیقت[ است، زیرا چهره

حو کرده است. زمانی که فالن ویژگیِ چهره را تغییر داده است، و فالن ویژگیِ دیگر را رقیق، ضعیف یا م

هایی بربخورد آن را از آن جوید، و هر کجا به چنین بدنهایی میبدن»پذیر شود که رؤیتزمان، برای آن

ای ها نگارخانه، در تاالرهای گرمانتوجوجست. در 13«ها نشان دهدکند تا چراغ جادویش را بر آنخود می

رآموزی را پشت سر گذاشته بودیم، از همان آغاز شود. اما اگر دوران کاها ظاهر میپر و پیمان از چهره

که پیشاپیش کنند، یا اینشان امری ناپایدار را افشا میبودنی تهیواسطههای محفلی بهیافتیم که نشانهدرمی

اش دگرگونی شوند تا دگرگونی خود را پنهان سازند. زیرا زندگیِ محفلی در هر لحظهحرکت میمنجمد و بی

 وجوجست. پروست در پایان 14«شودکند، چراکه خود از نیاز به تغییر زاده میمُد تغییر می»و تغییر است. 

، جامعه را 15یافتهدهد چگونه ماجرای دریفوس، سپس جنگ، و باالتر از همه خود زمان تشخصنشان می

رسد د، به این درک میرا نتیجه بگیر« جهان»پایان یک  که از این تغییراتجای ایناند. او بهعمیقا تغییر داده

رفته دستداشته خودش دگرگونی و تغییر بوده، نشانه و اثرِ زمانی ازشناخته و دوست میمیکه جهانی که 

ای استمرار برگسونی، شان ثابت است(. پروست این تغییر را نه به هیچ وجه گونهها هم فقط نام)حتا گرمانت

 آورد. شمار میر بهای تا گوشدن و مسابقهای تباهبلکه گونه

سازند. خود را پیشاپیش نمایان می نحوی دگرگونی و نابودیهای عشق بهطریق اولی، نشانهبه

های تاالر اش در لفاف خود دارند. پیرشدنِ آدمترین حالترفته را در ناباند که زمان ازدستهای عشقنشانه

جا کردنی و درخشان شارلوس هیچ است. اما در اینی پرنسس دُ گرمانت[ در قیاس با پیرشدنِ باورن]خانه

ی او، که از دیرباز در یک نگاه یا یک گانههای بسنیز پیرشدنِ شارلوس چیزی نیست جز بازتوزیع روح
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های عشق و حسادت حامل دگرگونی خاص خود اند. اگر نشانهتر حاضر بودهدرخشش صدای شارلوسِ جوان

چینی برای امحای خود، و تالش برای انحالل عشق یک آن از زمینه اش خیلی ساده است:هستند، دلیل

قدر زنده خواهیم ماند تا کنیم آنایستد. عشق نیز مانند مرگ است، از آن حیث که خیال میخود، بازنمی

کنیم آنقدر عاشق اند ببینیم. در عشق نیز بر همین سیاق، تصور میحال کسانی را که ما را از دست داده

های اش نیستیم لذت ببریم. درست است که عشقهای کسی که دیگر عاشقواهیم ماند تا از پشیمانیباقی خ

اش، ی شدت و سرزندگیکنیم؛ اما این نیز حقیقت دارد که عشق کنونی ما، با همهی خود را تکرار میگذشته

ی چه یک صحنهی آنکند. معنایا پایان خود را پیشاپیش نمایان می« تکرار»خود را  ی انحالللحظه

آینده، این تکرار فرجام را در عشق سوان به  شود، همین است. این تکرارِ معطوف بهنامیده می 16حسادت

او پیشاپیش از »گوید: لو می-یابیم. پروست در مورد سناودت و در عشق راوی به ژیلبرت یا آلبرتین بازمی

کشید، بدون ها حذر کند، رنج میتواند از آند میکری آن دردهای گسست که در مواقع دیگر گمان میهمه

 . 17«ها را فراموش کندکه حتا یکی از آناین

های دگرگونی و نابودی توانند نشانهشان، میرغم سرشاریهای محسوس نیز، بهکه نشانهتر آنعجیب

ل تفاوتی با مادلن و ی مادربزرگ، که در اصکند، یعنی چکمه و خاطرهباشند. اما پروست موردی را نقل می

که سرشاری زمانی جای آندارد، و بهای نابودی دردناک وامیها ندارد، ولی ما را به احساس گونهشسگنفر

شده روی . خم18ی زمانی است که برای همیشه از دست رفته استیابیم به ما القا کند، نشانهرا که بازمی

ی غیرارادیْ شود و حافظهاش جاری میا اشک از چشمانکند؛ اماش، راوی چیزی الهی را احساس میچکمه

سال پس از بیش از یک—فقط آن لحظه بود»آورد. اش را برای او به ارمغان میانگیز مادربزرگخاطرات غم

—شودپریشی که اغلب مانع تطابق تقویم وقایع با تقویم احساسات میاش، تحت تأثیر این زمانسپاریخاک

جای تصویری از ی غیرارادی بهچرا خاطره« ام.است... و برای همیشه او را از دست دادهکه باورم شد مرده 

آورد؟ استناد به سرشت خاص این مثال که موجود جاودانگی، احساس حاد مرگ را برای ما به ارمغان می
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ل شود، کافی نیست؛ اشاره به احساس گناه راوی در مقابمحبوب ]یعنی مادربزرگ[ در آن ظاهر می

محسوس باید یافت آن دوسویگی را که قادر به توضیح این  یاش هم کافی نیست. در خود نشانهمادربزرگ

 شود. شدن در شادی، به درد تبدیل میجای غرقنکته است که این نشانه گاهی اوقات به

کند: احساسی قدیمی روی ی غیرارادی را وارد ماجرا میچکمه نیز درست مثل مادلن حافظه

دهد. اما یابد و آن را همزمان به چندین دوره تعمیم میشود، با آن پیوند میساسی کنونی منطبق میاح

اش را با احساس قدیمی در تقابل قرار دهد تا شادیِ این انطباق جایش «مادیت»ست احساس کنونی کافی

که آن احساس ساس اینناپذیر بدهد، احدادنی جبرانای احساس دوری و گذار، احساس ازدستگونهرا به

شمارد، که قهرمان رمان خود را گناهکار میقدیمی به اعماق زمان از دست رفته رانده شده است. بنابراین، این

دهد. او در آغاز همان ابتهاجی را شدن از آغوش احساس قدیمی را میفقط به احساس کنونیْ قدرتِ خالص

بود، اما بالفاصله این سعادت جایش را به قطعیت مرگ و کند که با چشیدن مادلن تجربه کرده تجربه می

هایی که حافظه در ای دوسویگی ]یا دوپهلویی[ وجود دارد، که در تمام نشانهجا گونهدر ایندهد. نیستی می

. ها به همین دلیل است(گی این نشانهماند )فرومرتبهمثابه یک امکانِ حافظه باقی میها دخالت دارد، بهآن

. حتا در 19«سنتز دردناک بقا و مرگ»، «تناقض بس غریب بقا و مرگ است»حافظه خودش متضمن زیرا 

شدن دو احساسْ بار از طریق روی هم منطبقآورد، ولی اینها نیز نیستی سر برمیمادلن و در سنگفرش

 شود. پنهان می

*** 

های محسوس، وحتا نشانه های عشقهای محفلی، و همچنین نشانهویژه نشانههای محفلی، بهنشانه

های زمانی هستند که ها نشانهاند. این نشانه«رفتهاز دست »ای زمانِ های گونهی دیگری نیز نشانهشیوهبه

خرج همه کوشش به. چون رفتن به جهان محفلی، نرد عشق باختن با زنان معمولی، و حتا آندهیمهدر می

وآمد ای نیستند. بهتر آن است که آدمی با افراد عمیق رفتنهکدام کارهای عاقالدادن مقابل یک کویج، هیچ
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 اش درمقابل ناتوانیاغلب به یأس خود و والدین وجوجستکند و بیش از هر چیز دل به کار بدهد. قهرمان 

 . 20کنداش را داده است اشاره میای که وعدهاو از کارکردن و آغاز کردن اثر ادبی

دهیم رآموزی، آشکارشدن این نکته بر ماست که این زمانی که هدر میاما یکی از نتایج اساسی کا

شود، ارزشی ندارد؛ در ادبیات، چنین تالشی نیز حقایق خاص خود را دارد. کاری که با تالش اراده انجام می

ن ها همیشه ایاند، و نسبت به آنهای عقل رهنمون شود که فاقد مُهر ضرورتتواند ما را به حقیقتصرفا می

چه ی دیگری گفته شوند. بر همین سیاق، آنمتفاوت باشند و به گونه« توانستندمی»احساس را داریم که 

ی داللت واسطهی محتوای آشکارش، بهواسطهنفسه بهگوید فیانسانی عمیق و صاحب عقل و هوش می

شود بسیار ناچیز، مان میچه از سخنان چنین انسانی نصیبآن اش، ارزش دارد؛صریح، عینی و حاضر و آماده

هایی دیگر هایی دیگر به حقیقتهای انتزاعی، خواهد بود، اگر بلد نباشیم از راهصرفا از جنس امکان

اند. حال نکته این است که موجودی معمولی یا ابله ]مانند های نشانههای دیگر دقیقا راهیابیم. این راهدست

ترین ترین و عاقلتر است از آن ژرفها خیلی غنیاز لحاظ صدور نشانه که به او دل ببازیم،محض ایناودت[ به

ها جبران ها را[ با نشانهفکرتر باشد، بیشترْ ]این ضعفتر و کوتهمایهها. هرچه یک زن ]یا مرد[ میانذهن

های حکم ندیباش را از صورتاش را، و ناتوانیدهند و دروغهایی که گاهی اوقات او را لو میکند، نشانهمی

ای زن معمولی»گوید: کنند. پروست در مورد روشنفکران میی منجسم، برمال میمعقول یا داشتن اندیشه

. 21«بخشدشان را خیلی بیش از یک زن باهوش و عمیق، غنا میاند، جهانکه از دل بستن به او در حیرت

اند. با ها غنیرو که از حیث صدور نشانهز آنکنند اای وجود دارد که مواد و طبایع ابتدایی اعطا میسرمستی

ها بر محتواهای صریح، و هایی که نشانهگردیم، به دورهی معمولی به آغازهای انسانیت بازمیمعشوقه

به دانش و اطالعات ما «  22کنش ارتباطی»های هیروگلیف بر حروف غلبه داشتند: این زن از طریق عالمت

ایستد از صدور دم بازنمیکند[، اما یکنمی« همرسانی»چیزی را به ما هیچافزاید ]یا تحت اللفظی: نمی

 شان کنیم. هایی که باید رمزگشایینشانه
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مان را تلف دهیم ]یا وقتمان را هدر میکنیم داریم زمانبه همین دلیل است که هرگاه تصور می

ای کارآموزیِ های عاشقانه، درواقع، داریم گونهها و خواه با شیطنتکنیم[، خواه با حضور در محفل اسنوبمی

شود. دهیم ختم میهدر میای حقیقتِ زمانی که کنیم که در نهایت به آشکارشدن گونهمبهم را طی می

ای که بیاموزد، این آموختن همواره با وساطت آموزد؛ اما به هر شیوهآوریم چگونه کسی میگاه سردرنمیهیچ

آموز داند چگونه یک دانشکسی میها و با هدردادن زمان است، نه با جذب و هضم محتواهای عینی. چهنشانه

( در کارآموزی او نقش آورشرمهایی )مثال عاشقانه یا حتا ه نشانهشود و چمی« در درس التین قوی»ناگهان 

آموزیم. نشانه دهند، نمیبه ما قرض میمان والدینهای لغاتی که معلمان یا اند؟ ما هرگز از فرهنگداشته

کسی، بلکه با  شبیهکردن تاخورده در خود دارد. ما همواره نه با عملنحوی دروننسبتِ ناهمگونی را به

داند چگونه کسی یک آموزیم نسبتِ تشابه ندارد. که میچه میآموزیم که با آنکسی می همراهکردن عمل

داشت که این فکر هم مرا به شگفتی وامی»... نویسد: ی اکتاو میشود؟ پروست دربارهی بزرگ مینویسنده

های ویژه و ها یا آموزشاولترِ عصر ما نه حاصل کنکور عمومی شاگرد شاهکارهای شاید از همه برجسته

 .24«دوانی و بارهای بزرگ باشندهای اسبوآمد به میدانی رفت، بلکه نتیجه23آکادمیک به سبک برولی

های زمان از دهیم، و حتا حقیقتهای زمانی که هدر میاما هدر دادن زمان کافی نیست. حقیقت

نامد. درواقع، می« های عقلحقیقت»حقایق را چرا پروست این رفته، را چگونه باید بیرون بکشیم؟  دست

پردازد، و کند که با حسن نیت به کار میمیهایی که عقل وقتی کشف اند با حقیقتها در تقابلاین حقیقت

سازد. در این مورد، محدودیتِ حقایقی را که کند و هدردادن زمان را بر خود ممنوع میخود را وقف کار می

اند. اما در هنر، و در ادبیات، عقل «ضرورت»ایم: این حقایق فاقد اند دیده«عقالنی» به معنای واقعی کلمه

برای نویسنده حکم تجربه و آزمایش را دارد  25تأثیر حسی«. »قبل»شود، نه وارد عمل می« بعد»همواره 

نخست  26«.ه بعدشود و نزد نویسندبرای دانشمند؛ با این تفاوت که نزد دانشمند عقل اولِ کار وارد عمل می

وجوی معنای نشانه وادار شود. در آثار پروست، جستآمیز یک نشانه را تجربه کنیم، و اندیشه بهباید اثر تعرض
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ها... اما در ی ذاتشود: حافظه، میل، تخیل، عقل، قوهطور کلی در قالب چندین شکل ظاهر میاندیشه به

ی کوشش تواند زمینهرفته، عقل و فقط عقل است که میدهیم و زمان از دستمورد خاصِ زمانی که هدر می

وارد عمل شود. در « بعد»یابد، به این شرط که اندیشه را فراهم یا نشانه را تأویل کند. عقل است که می

 کشد. های این ساحت را بیرون میهای اندیشه، فقط عقل حقیقتمیان تمام شکل

وجو کسی حقیقت را جستق و حسادت، دردناک. اما چههای عشاند، و نشانههای محفلی سطحینشانه

کسی خواهد کرد، اگر نخست نیاموخته باشد که یک ژست، لحن یک صدا، یک سالم، باید تأویل شود؟ چه

های وجو خواهد کرد اگر نخست رنج ناشی از دروغ یک معشوق را تجربه نکرده باشد؟ ایدهحقیقت را جست

های غیرعادی گونه که برخی لذتدارد، همانوجو وامیدرد عقل را به جست 27درداند.« جانشینان»عقل اغلب 

های ترین نشانهآورند. کار عقل این است که بفهمد و به ما بفهماند که سطحیحافظه را به حرکت درمی

که آموزیم های عشق، به تکرارها. به این ترتیب میترین نشانهکنند، و دردناکمحفلی به قوانین اشاره می

، و چیزی نیستند جز تجسم «مقابل ما قرار دارند»آیند: سطحی یا سهمگین، به چه کار می 28موجودات

تواند بکند. روند، یا قطعات الوهیتی که دیگر هیچ کاری علیه ما نمیها فراتر میهایی که از آنمایهدرون

معنا شدند، بیک در نظر گرفته میبخشد که اگر تک تهایی را معنا میهای زندگی محفلی نشانهکشف قانون

کند، ها را به شادی تبدیل میها، درک تکرارهای عاشقانه هر یک از نشانهی اینماندند. اما فراتر از همهمی

زیرا به کسی که از همه »انگیختند. شدند، رنج بسیار برمیهایی که اگر تک تک در نظر گرفته مینشانه

کنیم تا ندازه وفادار نیستیم که به خودمان، و دیر یا زود او را فراموش میایم آن اداشتهبیشتر هم دوست

. کسانی که 29«های خودمان است(داشتن را از سر بگیریم )چون این یکی از ویژگیبتوانیم دوباره دوست

نمایشی اند، برای عقل دادهای که تشکیلی گسستهاند؛ اما زنجیرهایم، تک تک، ما را رنج دادهداشتهدوست

توانستیم بدانیم: کشف کنیم که در آغاز نمیشاد است. به این ترتیب، به لطف عقل چیزی را کشف می

ایم. دهیم، در حال کارآموزی بودهمان را هدر میکردیم داریم وقتکنیم که از همان آغاز وقتی فکر میمی
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ام... یک تمام زندگی»ر ادبی ما بوده است: ایم بخشی از اثای که پشت سر گذاشتهیابیم زندگی کاهالنهدرمی

 .30«رسالت

شک، با هر یابیم، زمان بازیافته. بیرفته، اما همچنین زمانی که بازمیدهیم، زمان از دستزمانی که هدر می

های محفلی بیش از هر چیز زمانی را درون خود تا نوع نشانه خطی ممتاز از زمان در تناظر است. نشانه

های محسوس رفته را در لفاف دارند. نشانهویژه زمان از دست های عاشقانه بهایم؛ نشانههدر دادهاند که زده

کنند. در دارند، دوباره زمان را در بطن زمان از دست رفته به ما اعطا میاغلب ما را به بازیافتن زمان وامی

های دیگر را ن اصیل مطلقی که تمام زمانکنند، زماهای هنر زمانی بازیافته را به ما اعطا مینهایت، نشانه

های ها در عین حال سوار خطدر بر دارد. اما گرچه هر نشانه بُعد زمانیِ ممتاز خودش را دارد، هر یک از آن

های عشق و حتا در دهیم در نشانهمند است. زمانی که از دست میدیگر است و از سایر بُعدهای زمان بهره

د شوکند. زمان از دست رفته پیشاپیش در زندگی محفلی نیز ظاهر میپیدا می های محسوس امتدادنشانه

یابیم نیز متقابال روی زمانی های محسوس نیز پابرجاست. از سوی دیگر، زمانی که بازمیو همچنان در نشانه

ی بُعدهای هگذارد. و در زمان مطلقِ اثر هنری است که همرفته اثر میدهیم و روی زمان از دست که هدر می

های ها، دایرههای نشانهکند. جهانها متناظر است پیدا میشود و حقیقتی را که با آندیگر ترکیب می

ها با ؛ اما روی این خطکارآموزیحقیقیِ  هایخطاند، یافته های زمان آرایش، مطابق خطوجوجست

که در تناظر قرار گیرند یا ها بدون ایننشانهگذارند. بنابراین، یابند، روی یکدیگر اثر مییکدیگر تداخل می

های مختلطی شوند که وارد ترکیبکه دوباره با یکدیگر تطابق پیدا کنند، بدون ایننمادین شوند، بدون این

 شوند. های زمان از تا بازنمیآیند و مطابق خطدهند، از لفاف بیرون نمیکه نظام حقیقت را تشکیل می
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