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مقدمه
مسئلةاصالتهنر،تعابیرمختلفازآنودستیابی
بدانمیلیوسواسگونرادرهنرامروزدامنزدهاست.
دنیای در معاصر هنر فضای دگرگونیهای یکسو در
تحتشمولرسانههایمجازیراشاهدهستیم،کههم
شیفتگیآنیدربرابراثریرارقممیزنند،وهمجست-
وجویشباهتهایآنباآثاردیگررابهعطشیبیمارگون
بدلمیکنند.درسویدیگر،سیطرهبازارسرمایهداری
آثاررابهمثابةامری اعتبار استکهبرچسباصالتو
مهمبههنرمعاصرالصاقکردهاست.کشاکشدوسر
از برآمده اثری یکسو میکند، دنبال را آونگی سیر
هنرمندیاستکهدرسایةاقتدارقیممآبانةهنرمندان
سوی است. پیشینیان تكرار به ناگزیر و میزند قدم
دیگر،تصویربرساختهشدهازهنرمندنابغةمدرن،که
ناگزیربهخلقاثرییكهوبیهمتاست.درمیانةسیراین
اثرچونانمتندررهیافتمیانمتنیاستکه آونگ،
دستخوش را هنر تاریخ و هنری اثر به نگرش شیوۀ
دگرگونیمیکند.ارتباطومناسباتفرایندمیانمتنی
همبستگیمتقابلمتون،خویشاوندیآثارو...،اعتقاد
بهعدمامكانحصولمتنییكتاوخودبنیادراهمراه
آوردوبرتفكربیناذهنی،ناپیوستهوپراکندهتأکیدکرد،
وتوأمانبهجایگاهبازتابندگیذهنونقشناخودآگاهانه
خود)مؤلفخودچونانخوانندهدیگران(درتولیدمتون
آن مداوم خوانش بر مبتنی متن بیوقفة بازتولید و

پرداخت.
کریستوا1درمقالة،»کلمه،گفتگو،رمان«2)1966(
اصـطالحمیانمتنیت3رانخستینباردرتشریحهرنوع
از که کرد مطرح گوناگون متنهاي میان ارتباط
بر استوار سوسور5 نشانهشناسی4 میانِ پیوندخوردگی
همزمانیونظامنشانهایاجتماعیبهمثابهشبكهایاز
یا مكالمهای )تخیل گفتگومندی منطقِ با مناسبات،
-)Holquist,1990(86وچندآوایی7باختین)مكالمهباوري
کهبربنیاِدنظامنشانهایدربرگیرندۀسوژهدرنسبتبا
دیگرسوژههابنیانگشته-برآمدهاست.سوسورنیزدر
دورۀزبانشناسیعمومی9اصلتغییررامتكیبربنیان
مناسبات و میداند.ارتباط پیوستگی و تداوم اصل
میانمتنی،کهاغلبباپستمدرنیسممرتبطاست،باور

بهناممكنِیحصولمتنییكتاوخودبنیادراهمراهآورد
بازتولید در ناخودآگاه و ذهن بازتابندگی جایگاه به و
بیوقفهمتندرخوانشمداومآناشارهدارد.»برایمن
تاریخ پایستگی برای ]کریستوا[،میانمتنیتشیوهای
درمااست.ما،دومتن،دوسرنوشت،دوروان.اینتنها
راهیستکهمیتوانیمتاریخراباساختارگراییومتنها
ونظریههاییتیموتنهایآنپیونددهیم.همهچیزاز
باختینشروعمیشود...ایناحساسراداشتمکهتصور
اوازگفتگومندیوکارناوال،میتواندرویكردتازهایدر
به میانمتنیت از من آورد...تصور پدید ساختارگرایی
بازمیگردد.آن بارت نظریةمتن و باختین دیالوژیسم
مقابل ]در چندآوایی باب در باختین ایده هنگام،
تکآوایی[درونمتنرا،بامفهومچندمتندرونیک
Kriste-( است« همین تاریخ و کردم جایگزین متن
وضعیت ساختار خود نظریة با کریستوا .)va,2002,9

ثابتامورراباژگونهمیسازدوهرنوعپیشداوریرابه
چالشمیکشد.ایننظریهبرزایشوتولیدگریمتنو
متنبهمثابهتجربهاجتماعیازدروندیگرمتونتأکید
که چرا است، متن دیگر چشمانداز بینامتنیت دارد.
واسطه به را متمرکز نشانهای نظام و منسجم نظرگاه
میسازد. واژگون دیگر، گفتمانهای تالقی محل
نظریهپردازانیهمچونبارت10،ریفاتر11،ژنی12وژنت13و
بلوم14بهگسترشنفوذآنهمتگماردند)برایاطالعات
بیشترن.کبهAllen,2000,(.دررویكردمیانمتنیبه
انتقال،رامیتوانمهمترین اثر،دوگانهانگاریکسبو

زمینهبرایتحققهرمتنی)اثری(دانست.

فرایند پژوهش و روش  شناسی
درهم نوعی از که میانمتنی بررهیافت متكی
تنیدگیمتونواندیشههاسخنمیگوید،ناگزیربانوعی
پارداوکسمواجهمیگردیم،یکسووضعیتیاستکه
ذهنیت بر متكی و هنرمند هنرِي توان  با نسبت در
خالق،اثر)چونانمتن(بهعرصةظهوررسیدهاستو
پذیرفتهایم بودن میانمتن پذیرش با دیگر ازسویی
میزانیازنشانهها،ردواثربجایماندهازدیگرمتوندر
آثارپیشروِیاست.ایننوشتار،باهدفکاربرديشدن
اینرهیافتدرحوزۀنقد،آفرینشوخوانشاثر،ازنوع
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پژوهش، ماهیت »بنابر است. کیفی پژوهشهای
روشهايتجزیهوتحلیلکیفیبررویكردهايتببینی
این در )حیدري:174،1375(. دارد« تكیه -تفسیري
رهیافت محوریت با تفسیرگرا رویكرد با پژوهش
میانمتنیباتكیهبراستداللمنطقی،بهبحثتحلیلی
نقد نظریهپردازان معتبر آراي و نظري ساختارهاي
میانمتنیوپاسخبهپرسشهایپژوهشمیپردازیم.در
اینمقالهدرکاربستواژۀمیانمتنیتبهعنوانساختاري
برسازندهوبازنمایانندۀجهانهنربهآراينظریژولیا
کاربست به انتقادی رهیافت در و وابستهایم کریستوا
نظریةمیانمتنیبهمثابةرهیافتدرخوانشونقدهنر
سعید ادوارد )سیار( کوچنده15 نظریة وامدار ایران

هستیم.
توسط مطرحشدنش زمان از میانمتنی مطالعات
مختلفی قلمروهای در امروز به تا ادبیات در کریستوا
بسطیافتهودامنهتاثیراتشدرحوزههایروانشناختی،
تطبیقی،هنروعلوماجتماعیقابلبحثاست،دراین
معاصر هنر حوزه به دامنه کردن محدود با پژوهش
آثار در خوانش نوع این که محدودیتهایی و امكان
نظریه از متأثر همچنین گذاشتهایم. بحث به هنری
دهه از زمانی سیر در دریابیم برآنیم )سیار( کوچنده
انقالب شمول تحت تحوالت تا بیستم قرن هفتاد
ارتباطاتودنیایهنرتحتسیطرهرسانههاازیكسوو
کوچمكانیآنیعنیازفرانسهبعنوانبسترطرحنظریه
تاایرانازسویدیگر،درکاربستاینرهیافتباچه

عوارضیروبروهستیم.
اصالت/ نسبت پژوهش؛ پرسشهای به پاسخ برای

خوانش میانمتنیچیست؟ خوانش با اثر خویشاوندی
و امكانات چه با ایران هنر مطالعة در میانمتنی
محدودیتهاییمواجهاست؟درفرایندپژوهشپساز
پژوهشهای پیشینه مرور و میانمتنی نظریات تشریح
شیوههای بازشناسی به بعد گام در آن، با همبسته
مواجههباآثارومسئلةمتنمحوریدربرابِراثرمحوری
متن- رویكرد بازشناسی چراکه است، شده پرداخته
رهیافت و مطالعات در شالودهای بهمثابة محوری
میانمتنیاهمیتفراوانیدارد.درگامدیگر،بهنسبت
یعنی آن بنیادین نگرش و میانمتنی، موضوع
اندیشههادرآن، و خویشاوندیودرهمتنیدگیمتون
تبییندوگانةتكینگیویكتابودگی16اثرونسبتآنبا
اصطالحاصالت17دربرابِرخویشاوندِیآثارودوگانهانگاری
فرآورده برابِر در آفرینشگری ازکنش برآمده یكتایی
خلق معاصر هنر بازتولیدگری چرخه در که تكنیكی

میشود؛موردتوجهقرارگرفتهاست.

مناسبات  و  فرایند  پژوهش؛  نظریا  مبانی 
میان متنی 

بهاعتقادکریستواهرمتنازهمانآغازدرقلمرو
قدرتپیشگفتههاومتونپیشیناست.اوباورداردکه
هیچمؤلفیبهیاریذهناصیلخودبهآفرینشهنری
دستنمیزند؛بلكههراثرواگویهایازمراکزشناختهو
آلن، 327،1388؛ )احمدی، است. فرهنگ ناشناخته
58،1392(؛اوازفرایند»جایگشت«کهنیرویمؤلّفدر
گذرازیکنظامنشانهایبهنظامیدیگراست،سخن
میگوید)Kristeva,1984,54(.متنیکفرآوریوزایش

شکل1. فرایند پژوهش، منبع:نگارندگان
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استوبهمعنای:نخسترابطةمتنبازبانیکهدرآن
وهمچنین است ویرانگرسازنده  بازتولید، واقعشده،
در میانمتنیت است؛ متون در )ترانهش( جابجایی
تقاطعفضایمتونکهیكدیگرراخنثیمیکنند،قرار
دو با کریستوا آرای در .)Kristeva,1980,36( گرفته
و تاریخ گنجاندن نخست هستیم، مواجه ساحت
میانمتنیت مفهوم در که متن در آن دیگرگونيهای
بسطیافتهاستومسئلةدیگر؛سوژۀدرفرآیندوپویایي
زایشی متن،مطرحشدهاست.میانمتنیتکریستوایی
ماهیتی و نیست ازخویش برآمده ثابت معنای است؛
تجربة کریستوا میکند. تصور متن برای مرز بدون

غیرمتنیراناممكنفرضمیکند)شكل2(.
بارتدربسطمیانمتنیتوشكلگیریزیرشاخهای
باعنوانبنیامتنیتخوانشینقشاساسیایفامیکند«
به بخشیدن اهمیت اگرچه )نامورمطلق،20:1394(.
همچون بارت، از پیش اندیشههای در مخاطب

هرمنوتیکوپدیدارشناسینیزمشهوداست،امابانظریة
مرگمؤلفبارت)1967(متنهمچونراهیاستکه
میکند.او پیدا ادامه دیگران بهوسیله مؤلفمیگشاید
محورافقي،پیونداثـربامخاطب،ونحوۀخوانشمتن
ودریافتمخاطبرامعیارارزیابيمـيدانـد.بارتمتن
رامانندبافتهاییميداندکهتاروپودآنازگفتههاي
مراکزفرهنگيبيشـماراقتباسشدهاست؛ازاینرو،
ويدرمقاممؤلفتردیدميکندونظریةمرگمؤلـفرا

مطرحميکند)آلن،1392(.
شایدبتواناذعاننمودکهتفكرارجاعاتمیانمتنی
نامهاي با متون تفسیر و فارسی ادبی مطالعات در
مفهومی بار با »تلمیح« است؛ داشته وجود متفاوت
مثبت،بهمعنایاشارهکردنو»انتحال«،بابارمفهومی
منفیبهسرقتادبیاشارهدارد.تعابیريمانندشأنیا
اسبابنزول،مقام،مقال،اخبار،روایت...درتفسیرقرآن
نظیر اصطالحاتی بالغت علمای )ساسانی،40:1384(.
اقتباس،تلمیح،تقلیدوحُسناتباعرامطرحکردهاندکه
میتوانازپارهایازآنهاهمانمفهومیرابرداشتکرد
سال هزار بالغیون، میشود. یافت بینامتنیت در که
)بافت مقام شناسایی به جدید، زبانشناسی از پیش
موقعیتی(ومقال)میانمتنی(بهعنواندومقولةمجزا
ومتمایزدرتحلیلمعنیدستیافتند.اصطالحمقالدر
از آن کنار در است. بینامتن واژۀ با برابر نوعی، واقع
ابن چون کسانی نیز »ربط« و »مناسبت« اصطالح،
کردهاند استفاده مشابه تعبیري با تیمیه

)عبدالحلیم،327،1380(.

شیوه  های مواجکه با اثار هنری
اصلي، محور سه یا عنصر سه هنری آثار نقد در
بوده توجه مورد خواننده و اثر نویسنده،
استکهدرطولزماناهمیـتوجایگاه
هریکازآنهادستخوشتغییرشدهاست.
نخستینمواضع؛رویكردیمبتنیبرتقدیر
خطمشهای به وابسته اثر پذیرش و
نهادهایمرسومقدرتدرنسبتباحكومت
یامذهباست.امانقدسنتی،پذیرشبی-
چونوچرایاثررابرنمیتابدوباپرسش-

شکل2. مدل مفهومی  میان متنیت زایشی با نگاهی به آرای کریستوا، منبع: 
نگارندگان

شکل3. پیشینه نظری میانمتنیت.
منبع: )ن.ك.علینژاد مجیدی و همکاران،1398الف،181(
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زند. سرباز رسمی نهادهای سلطة از میکوشد گری
و فردی ویژگیهای یافتن شیوه، این اصلی، تمرکز
شخصیتیخالقاثر،وضعیتویوزمانهاوست،والبته
توجهبهمسئله»مناسببودن«اثردرنسبتبااخالقو
تأثیرپذیریمؤلفازدیگرنویسندگاننیزموردنظرقرار

میگیرد.ازاینرومحوریتنقدمتكیبرمؤلفاثربود.
باگذارازمؤلفبااثرمواجهمیشویم؛اینرهیافت
تازهبرآنبودکهباارائةروشیخاص،هنررامتمایزاز
روششناسیسایرحوزههایعلومانسانیهمچونتاریخ
بنگردودیدگاههاییکههنررامتكیبربازتابواقعیت
و اعتباِر با چالش کشید. نقد به میخواندند، بیرونی
معنایمؤلف،زمینةتحوالتمهمیدرنیمةدومقرن
بیستمرافراهمآورد.همچونساختارگرایی،کهمتأثراز

آندونوعگرایشدرنقدوتفسیراثرشكلمیگیرد؛
گروهنخستمیکوشندبربنیانمتنوتفسیرآن،نیت
خوانش دیگر، گروه مطالعات دامنه دریابند. را متن
معطوفبهمتنوخوانندهاستوگفتگوودیالكتیک
متن/خواننده،متن/متنراموردنظرقرارمیدهند.این
مرحلهباگذرازهژمونیواقتدارنویسندهوپسازاو
متن،دامنهنظریاتیازمتنگشودۀاکوومرگمؤلف
در را بلوم تأثیر دلهرۀ و فوکو چیست مؤلف تا بارت
برمیگیرد،کهباانتقالمحوریتبهخواننده،نقشاصلی
رادردریافتوآفـرینشاثـر،برعهدهمیگیرد.همچنین
پدیدارشناسانهمخوانشرابهادراکمخاطبمعطوف
میکنندوهرمنوتیکهابربنیاِنکشفنیتاثرتوسط
خواننده-نهالبتهمنتقد-استوارشدهاند.باتمایزمیاناثر

شکل4. انواع شیوه  های مواجه و خوانش اثر. منبع )ن.ك.علینژاد مجیدی و 
همکاران،1398الف،179(
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عنصر پژوهندگانمیانمتنی، و بارت توسط متن و
چهارمیعنیمتنبهحوزهنقدواردگردید)شكل4(.اثر
بهمثابةمتنبهخاطروضعیتمتمایزکنندهدرتاریخفهِم
ثبات و قطعیت کردن متزلزل با معنایی، نظامهای
معنایی؛بدونپیشداوریوفراترازمطلقانگاریحوزۀ
یكپارچهوپیوستةمعناییباگسستنازپیشانگارههای
متنیاذهنیتیآگاه،موردتحلیلقرارمیگیرد.اکوبیان
آنها مؤلفان آثارتوسط نیستکه ایندرست میکند:
با متون میشوند، خلق آثار توسط آثار شدهاند. خلق

یكدیگرساختهمیشوندومستقلازنیتمؤلفان،خود
گفتگوِی و فرایند .)Eco,1985,4( میگویند سخن
و مؤلف18 اتوریته بنیانِ کردن واژگون با میانمتنی
سلطهاوبرمخاطبهمراهاست.«مناسبتمیانمتنی؛
همچونریزومدلوزشبكهایاستکهگسترشمییابد
وپخشمیشود...میانمتنیتباابرمتنهاوشبكةجهانی
مراتبی سلسله مدلهای از است،که مقایسه قابل وب
خطیغالبآزادهستند....وشرایطیرابرایآنچهایهاب
حسنمیگوید«میانمتنیتمنشأتمامزندگی«ایجاد

جدول1. تفاوت هنر معطوف به اثر دربرابرِ متن بودگی اثر.
 منبع: نگارندگان

شکل5. اصالت و انواع تعابیر آن، منبع:نگارندگان با نگرش به دسته  بندی 
لسینگ
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 )Harper,2017,57(»کردهاست

گار از اقتدارگرایی مؤلف اثر  به کنش نوانش 
در نهد مخاطب

چونان هنرمند خودیابی مدرن، هنر سرآغاز در
مؤلف،جنبةآشنازداییازابژۀهنررابهضرورتآنبدل
کردووضعیتمدرنبهاعتبارامرنو،معناوقوامیافت
از آشناییزدایی با انتزاعگرا، هنرمندان که آنچنان
مارسل همچون هنرمندانی و هنر محتوای و موضوع
دوشانباقراردادنروزمرههاوعناصرآشنادروضعیتی
ناآشناموقعیتیتازهرادرهنررقمزدند.دراینمرحله،
هنرمندباپدیدآوردنوکشاندنمخاطببهموقعیتی
اعتبار بهخود زیباشناختی، برهیجان ومتكی ناآشنا
وضعیت در و مدرنیته اوج در اما بخشید. مؤلف
پستمدرنایناعتبارباهنرمندانپاپآرتوپستمدرن
تاگرایشبنفكنبهچالشکشیدهشد،چراکهامرآشنا
از مجازی چونان بلكه واقعیت بهمنزلة نه آنها برای
واقعیتبودکهتنهاوشایدفهممجازراممكنمیساخت.
ازاینرویدرهمآمیزیدوسرطیفمقابِلهمیعنیامور
را ناهمگونیها و تضادها بر متكی آشنازداییِ و آشنا
میسرساختندواینگونهمفهومامرمعلوموآشنارادرهم
پیچیدندوازحضوروغیابتوأمانگفتند.اینجاست
خواهند درک مؤلف مرگ و گشوده متن کهضرورت
شد،اینبارمتندرسایهخوانشمخاطبدیگربارجان

میگیرد.

متن  بودگی دربرابرا اثربودگی 
و زبانشناسان برخی نزد در »متن« اصطالح
جامعهشناسان،همةگسترۀنشانههایارتباطیدرتعامل
رادربرمیگیردومتنچیزیفراتروفراگیرترازنموِد
زبانیِوبرآمدهازپارهگفتاردرکنشیارتباطیاست.متن
درآراینظریهپردازانمتنیت،جریانزایشوخوانش

معناست،نهمحصولآن.
دربرابراثر-مفهومیسنتی-کهشایدامروز،بتوان
-چونان متن مقولة خواند، »نیوتنی« بهنوعی، را آن
انیشتینیمستلزمنسبیت-متولدمیشود،که فیزیک
انواعپیشیناست یادگرگونی لغزش مولودجابجایی،

)Barthes,1975,1211-1217(.اواشارهمیکند؛نبایدبه

نگریست. تمام و تعریفشده موضوعی چونان متن
متمایزکردنوجداییمادیمیانآثار/متون،ناشدنی
است.نبایدبهاثرچونپدیدهایکالسیکنگریستو
متنراهمچونپدیدهایآوانگاردپنداشت...اثرپدیدهای
انضمامیوواضحاستکههمچونصورتمادیکتاب
عرصهای متن، اما میکند اشغال را کتابخانه فضای
روششناختیاست-اینتقابلیادآورتمایزیاستکه
الکانمیان»واقعیت«و»امرواقع«مطرحکرد.-اولی]اثر[
نشان ]متن[ دومی و گذاشتهشده نمایش معرض به
دادهمیشود)Ibid(.میانمتنیتدرنزدبارتبرایتبیین
مؤلف مرگ نظریة کنار در دارد.خوانش اهمیت متن
بارتازموضوعاتمهمدرمیانمتنیتیاستکهاوطرح
میکند.اومتنرابهمعنایبافت19میخواندوآفرینش
امكانپذیرمیداند.در بینامتنی فرآیند رادریک متن
الیههای با متن، ظاهری الیة زدن پس با بارت آرای
زیرینمواجههستیمکهموجبداللتپردازیوخوانش
چكش با بخواهید اگر میکند؛ بیان بارت میشوند.
میخیرابهتكهایچوبفروبرید،چوببراساسمكان
انتخابیضربه،مقاومتمتفاوتیدارد:مامیگوئیمچوب
نقاط( همه در یكسان فیزیكی خواص همگرا)دارای
نیست.متننیزچنیناست:مرزها،حاشیههاوشكافها،
غیرقابلپیشبینیهستند.همانطورکهفیزیک)امروزه(
بایدشخصیتغیرهمگرایمحیطهایخاص،جهانهای
خاصرادرخودجایدهد،تحلیلمتننیزبایدالگوی

.)Ibid,36(نامنظمرگههایآنراتشخیصدهد

مسئلة یکتابودگی و اوالت در هنر مااور
اصالـتواعتبار،آنگونهکهمافكرمیکنیم،مفهومی
مدرناستونوآوریهادرزمینههایمتفاوتعلمیاز
باستانشناسیتاپزشكیوجرمشناسیهمگیموجب
لسینگ شود. ردیابی و تشخیص قابل بیشتر تا شده
اصالتراباپنججنبهتعریفميکند؛1.ویژهبودنیا
خودساني؛اصلدرمعنایشیئیخاصاستکهباهیچ
پیشپا برداشتی اگرچه نیست. مشابه دیگری شیء
تعلق بههمهچیز که است کیفیتی زیرا است، افتاده
داردوخاصیتیاخودسانیبرایآننامبهتریاست.
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2.یكتاییومنحصربهفردبودن؛اصالتممكناستبه
در که باشد بهفرد منحصر شخصیتی داشتن معنای
خدمتتمایزازدیگرآثاراست...احتماالًاصطالحیكتایی
برایاینکیفیت،بهاندازهکافیوبیشازاصالتتعریف
کنندهاست.اگرچهاینشرطبراياصیلخواندهشدن
الزماست،اماشرطالزمبرايزیبایياثرویابهعنوان
تاریخی لحاظ از نیست. کافی زیباشناختی تجربهای
بسیاریازجعلهاازایننوعهستند...کیفیتیکهاین
آثارراجعلیمیکند،یعنیعدموجودیكتایی،کیفیتی
نیستکهدراثرهنریوجودداشتهباشد.آگاهيازاین
هنر تاریخ زمینة در اثر دادن جاي از پس تنها امر
مشخصميشود.3.بااصالتدرهنرماممكناستبه
نوعینوآوریخالقهیاخودانگیختگياشارهکنیم؛که
خصیصةهراثرهنريخوباست.ایننوعاصالتبهآثار
زمینة در اثر بررسي به نیاز و دارد اختصاص هنری
به دستیابي به گاهی اصیل، اصطالح دارد4. تاریخي
دستاوردهايبزرگهنرياشارهدارد؛البتهفقداناین
این که چرا نیست، بودن جعلی بهمعنای اصالت نوع
غایب نیز معتبر هنري آثار از بسیاري در خصوصیت
و نوآوری هنر، در اصالت بهنظر نهایت، در .5 است.
کل بلكه خاص، اثر یک تنها نه هنری، دستاوردهای
دربربگیرد. را مكتبی حتي یا فردی تولیدات مجموع
یا گرکو، ال یا ورمر آثار اصالت از میتوانیم بنابراین
موتسارتیادانتهیاامپرسیونیسمهاویاحتییونانیها
هنری دستاورد بهنوعی که بگوییم سخن رنسانس و
در اصالت .)Lessing,1965,96-97( میکنیم اشاره
ژرفترینمفهومآن،کیفیتیاستکهدرنسبتباتاریخ
هنرقابلتعریفاست.برداشتهایمطرحشدهدربارۀ
اصالت؛نوعیتقابلدرمواجههبامسئلةزمانوتاریخرا
استمرار و تداوم به گاه آنچنانکه میدهند، بازتاب
با تاریخ از گسستن با گاه و شدهاند معطوف تاریخی
تغییرودگرگونیتوأممیگردند.بهاینترتیباصالتیا
معطوفبهگذارزمانیاستویابهمعاصریتگرایش

یافتهاست.
درجنبشرومانتیک،سرچشمةخالقیتهنریاز
تاریخوالگوبه»من«تازهکشفشدهرومانتیکمنتقل
»اصل« سنتی مفهوم در )احمدی،1374،126(. شد

)اوریجینال(درمعنایمبدأوعمودیتیابدی،الوهیتی
عمودیوگاهحقیقتیالهیبكارمیرفت.هنرمندرژیم
کهننیتخلقشاهكارییكتارامیپروراند.تصویریکه
ایدههای نهایی تجسم میتوانست خود کماِل حد در
باشد.در زیبایی و حقیقت همچون ارزشی و انتزاعی
توالی از نمونههایی بودندکه مایل مدرنیتههنرمندان
که کاری همان دهند، ارائه را تصاویر بیپایانی
کاندینسكیباترکیبهای)کمپوزیسیونهای(انتزاعی،
دوشانباساختهگزیدههاواندیوارُهلباعامهپسندهایش
وآیكونها)نمایههای(تصویریفرهنگتودهانجامداد.
تأثیریکهاینتصویرهابرتولیداتهنریپسازخود
نهادند،نهدریكتاییآنها،بلكهدرقابلیتشانبهعنوان
نمونهایسادهازمیانانبوهتصاویرمتنوعبالقوه،نهفته
بلكههمچون نمیکنند، بیان  را تنهاخود است.آنها
سرنخهاییازتودهبیپایانیِتصاویریعملمیکنندکه
منزلتیبرابرباسایرنمایندگانشاندارند.همینارجاع
انبوهبیكرانتصویرهاینادیدنیاستکهدرزمینه به
موقعیتهایکرانمندسیاسیوهنری،بهایننمونههای
خاصافسونواهمیتمیبخشد....هنرمندانامروزنه
بیكرانگیعمودی،حقیقتیقدسی،بلكهبیكرانگیافقی
قرار مرجع را برابر زیباشناختی بهلحاظ تصویرهایی
و تام هنری »اثر واژه .)Groys,2008,16( میدهند
تمام«20،ریچاردواگنربرآناستتاهنراجرارابهاین
یكه شاهكاری انداختن بهتعویق آستانة و تعلیق مرز
بكشانند.بهبیانواگنر»بازیگرتنهابازنمایانندۀکنش
قهرماندراثرهنرینیست،باتسلیمشخصیتخویشتن،
ثابتمیکندکهاونیز،درکنشهنریخود،ازضرورتی
مصرف را وجودیاش فردیت تمام که میکند پیروی
هنرمند .)Wagner In Groys,2014,4( میکند«
شخصیترؤیتپذیرِخودراازمیانبرمیدارد-وخودرا
ندارد آن سِر هیچكس اینجا ...در میکند. متوقف
 Groys,(شاهكاریبیافریندتافضیلتخودرانشاندهد
5-2014,4(.درهنرمدرن»اصل«بهتازهوبدیعبودنو

نوآوریاشارهداشت،چراکههمراهبااعتباریافتنهویت
فردیومن،وبدنبالآنمفهومانتخاب؛هنرمندقرن
بیستمبیشترازپیشدرجستوجویامرنوبود،دراین
دورهخالقیت،نوآوریمتكیبرنبوغبهتعهدینودر
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هنربدلشد.تأکیدبرخالقیت،کشفوابداعنوسبب
و شكلی دگرگونیهای بیشترین هنر جهان شد
سبکهایهنریرادرخودتجربهکندواثرگذاریبر
مخاطببههژمونیهنرمندبیانجامد.گرچهکهبافرو
ریختناریكةمدرن،هنربدنبالبهتعلیقدرآوردناین
وضعیتاست.تبدیلتماشاگربهمثابةکنترلکنندۀروند
بازیگردان به بدل را هنرمند هنر؛ مصرف و تولید
داوری به را خود هنرمند آن در که کرد صحنهای
تماشاگرگذاردوازاینرودستکارینگاهخیرهواغوای
مخاطبموردتوجهقرارگرفت.گرویسبیانمیکند؛
هنر راستین سرچشمة بودند معتقد منتقدان برخی
مبتنیبربیانذهنیتفردیهنرمنداست،عدهایدیگر
ازهنرانتظارداشتندشرایطعینی،مادیتولیدوتوزیع
هنررادستمایةقراردهد.هنگامیکهبرخیهنرمندانبر
به دیگران داشتند، اصرار هنر خوبنیادی و استقالل
اهمیتتر: کم سطحی در و بردند پی سیاسی تعامل
پرداختند، انتزاعی هنر به هنرمندان برخی که زمانی
دادند قرار توجه مورد را واقعنمایی دیگر هنرمندان

.)Groys,2008,2(

کنش  از  برامده  یکتایی  دوگانه  انگاری 
افرینش گری/ نلق فراورده تکنیکی در چرنه 

بازتولیدگری هنر مااور
پاردوکسمعاصردرفرایندتحققبرخیآثارهنری
است؛کهوابستگیهنربهسوژۀزایشوابستهبهُخلق
در آشنا وضعیتهای از آگاهانه درگسستی را هنری
وضعیتآشنازداییقرارمیدهد؛یعنیظهوروجدالدو
با درهمتنیده هنری است، راسببشده ترکیبی فرم
وضعیت در اثر برابِر در آفرینشگری کنش وضعیت
بازتولیدبامحوریتتكثیرپذیریفنوتكنیکساخت.از
متبادر ذهن به را معنا این هنر در یكتایی یکسو،
ازکنش برآمده ابژهای اثرخودراچونان میکند،که
تكرارناپذیرزایشامرزیباشناختیبهحضورمیرساند.
تكنیک و فن بدون هنری ابژههای حضور امروز اما
ساخت،گاهممكننیستند.اینجارابطةبیرونیباقالب
را خود نوع و اصل با درونی رابطه جای تكثیرپذیر
میگیرد.درنگاهمیانمتنیبهایندوگانگی،یعنیهستی

برابِر در آفرینشگری کنش مدار بر هنری ابژۀ یافتن
سویهمقابلآنیعنی،امكانحضورابژههنربهواسطه
مقدر بازتولید امكان و تكثیرپذیری قابلیت با تطبیق
شدهاست.اگراصالت-یكتاییویژگیاساسیکارهنری
آفرینشگری/ کنش دوگانه شرایط اینجا است
کنش استمرار یعنی میشود. فهم بازتولیدگری
بازتولید، کنش با آن درهمآمیزی و هنر آفرینندگی
تكینبودگی و یكپارچهگی مرز به نیز را تولیدگری
هدایتمیکندودرمقابل،وضعیتبرآمدهازبازتولید
و تعویض امكان همچنان ساخت، فن بر متكی
تكثیرپذیریِحاصلازپیوندخوردگیراقواممیبخشد.

پیوندنوردگی و نویشاوندی متون، درهم  تنیده 
با مفکو  میان  متنیت  در برابرا تکینگی 

اعتباربهواسطهیكتایی،کهدربسیاریازسوگیریها
ومواجهههاباهنر،سیطرهیافتهدرپیبهچالشکشیدن
هنرازمفاهیمسنتگرایانةپیشینبود؛خودبهمیانجی
و نقش شد. کشیده چالش به میانمتنی رهیافت
سویههایدوگانةنفوذامرتكنولوژیکدرهنرنیزدراین
میانمسئلهایمهماست،چراکهازیکسو،آثاربواسطة
تكنولوژیقابلیتبازتولیدیافتهاندوازاینرودردسترس
همگانقرارگرفتهاندوازسوییدیگربهمیانجیتوسعه
تكنولوژیوانقالبارتباطات؛مسئلهدردسترسبودگی
نفوذ است. آمده فراهم تازه اطالعاتی بهمثابة هنر
تكنولوژیدرهنر؛همزمینةکاالییشدناثرازطریق
کاالییشدن زمینة هم و داشته راهمراه انبوه تولید
که است، آورده فراهم را هنر در آگاهی و اطالعات
مخاطبانهنرراتوأمانبهخوانندگاناثروبازآفرینانآن
بدلکردهاست.کهدرنقشجویندگانحقیقت-نهدر
با عمودی-که حقیقتی و ابدی الوهیت با همترازی
رفتهاند. فرو تعریفشده، اثر اعتبار و اصالت برچسب
ذاتتعاملکهبهمیانجیتوسعةاطالعاتوارتباطات،
محققشدهاست؛وضعیتبهتعویقافتادنمعناوتفاوت
معناییراآنچنانکهپساساختارگرایانیهمچونُهمیبابا
باطرحمفاهیمیهمچونهیبرید21)پیوندخوردگی(و
فضایسوم22راتصویرمیکند.دریکسو،مخاطبانکه
دامنهآگاهیخودرابهورطةاطالعاتمجازیگستردهاند،
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خودشان متمایز روایات بیان جهت عاریتی اَشكال از
بهرهمیگیرند،کهسلطةفرهنگیمؤلفرابرهمزدهوگاه
و پیوندخوردگی پدیده و میکند نیز وارون را آن
به آنجاکه میبخشد. تحقق نیز را اثر درمیانبودگی
شكستنبتوارۀکلیشهایرایجازهنرمندخالقبهمثابة
یگانهخالقاثرمیانجامدوچندآواییدربرابرِتکگوییو
طرح را مؤلف تکسویگی دربرابرِ متن چندسویگی

انداخت.

نگاه انتقادی به میان متنیت )علیه میان متنیت(
در نگاه انتقادی به میان  متنیت چهار محور قابل بررسی و 

تحلیل است؛
الف. میا نمتنیت؛ در ستایش تقلید و گاه برسانتن 

)جال( 
میداند اصطالحی را »میانمتنیت« اروین ویلیام
است. آورده دوام سودمندیاش بهخاطر نقد، در که
دهه پاریس از بازتابی میانمتنیت، اصطالح او بنظر
و قدرت به بیاعتمادی فضای آن در که است 1960
موظف تئوری بهمانند و گرفت شكل سرمایهداری
به نویسنده از قدرت انتقال بدنبال که است سیاسی
نیز نویسنده اهداف و نیت با گاه استکه خوانندهای

ناسازگاراست.
اکنونسخندربابتقلید،تفرقهافكنانهوارتجاعی
Ir-( است شده جایگزین میانمتنیت با چراکه است،
win,2004,227(.دربرابرِرویكرداروین،میتوانتقلیدرا

نوعیکنشانسانیدانستآنچنانکهعالقةآدمیبه
تكراررامیتواندرذوقکودکانبهبازیدالیپیگرفت،
بازیِتقلیدیکهمتكیبرمسئلهتكراِرحضوروغیاب
پشت مدام که ساده سكانسهای میگیرد. شكل
سرهمتكرارمیشوندوبهاصلبقایشیء23اشارهدارد.
اصلیکهبهدرکانسانازحضوراشیاءدرزمانغیابشان
نیستند، ادراک قابل باحواسپنجگانه وآنهنگامکه
اشارهدارد.همچونوضعیتیکهیکمتنرادرتكرار
میانمتنی، فرایند میآورد. بهحضور متون دیگر
درهمآمیزیهمینتكرارِهمراهآفرینشگریاست.آن-
چنانکهدربرخیهنرهابهویژههنرهایتصویری،تكرار
ورونگاریها،روشیدیرینهدرآموزشهنربودهوالبته

بخشگستردهایازتاریخهنررامیتوانبادنبالکردن
همینرونگاریهاوگفتگوهادریافت.

اکونیز،درتبیینزیباشناسیپسامدرِن،آنرامبتنی
برتكرارودوبارهسازيمیداندکهمعیارهايزیباشناختی
ازآن اشارهدارد، بهپنجمحور او تغییردادهاست. را
گفتوگوي دیگری؛ و مجدد برداشت یكی میان،
میانمتنیاستکهبراساسآن،متنی،متنهايپیشین
برمبناي تقلید گفتمان .)Eco,2005( میخواند فرا را
دوسویگیهاشـكلگرفتـهاسـت؛بـراياینكهاثرگذار
باشد،تقلیدبایدپیوستهباتفاوتهمراهباشد..تانشانهاي
سویه .)Bhabha,1994,122( باشـد تعینناپـذیري از
تمایز، نفیهرگونه است. وگذار نفی نیز تكرار مقابل
و تبدیل انتقال، دافعه-جاذبه، فاصلهگذاری، تقابل،
دگرگونیویارابطهمتقابلرادربرمیگیرد؛کهدوسوی
آنهمزمانبهیكدیگروابستهوهممستقلومجزااز
یكدیگرهستند،زوجیجدائیناپذیرندکههمراهبانفی
یكدیگربرتداوموبقایهمدیگرتأکیددارند.تكرارمتن
یاگذارازآن،رابطهمتونرابهمحوریترینموضوعدر
میانمتنیتبدلکردهاست.فرایندیکهسوژۀشباهت
میانآثاربرآمدهازتكراروبسامدشانراموردتأملقرار
و شباهتها یافتن بر اصرار از فاصلهگذاری با و داده

منابعهمراهمیگردد.

دلکره تأثیر یا عد  انتیار سوره هنرمند در سایه 
میان متنیت

موضوعاستقاللازچالشهایپیشِرویمیانمتنیت
در پیشِروی متن میانمتنیت، پذیرش با چراکه است،
میانةدیگرمتنهاوبرآمدهازآنهاست.فرایندخوانش
میانمتنیدربندِخودِمتننمیماند؛برایهرچالشنو،
سابقهایازپیشموجودوجودداردکهگوییدرحافظة
جمعیحرفهایاوذخیرهشدهاند)علینژادمجیدیو
همكاران،70،1398(.دلهرهتأثیربلومازنوعیتمناِی
خبر ادیپوار همسانسازی میل برابر در تكینسازی
یا خودآگاهانه سیطره از ناشی دلهره این میدهد.
ناآگاهانه»دیگری«برمؤلفاستتاآنجاکهاورادچار
تردید،تقصیرمیکندومؤلفخودرادربرابراثرپذیری
بیاختیارمیبیند.»اشتباهاستکهبگوییمتماماشعار
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گفتهایم، نیز دروغ تقریبا البته و اصیلهستند بزرگ
بر معتبر، ادبیات اما است. ضروری هنر برای تخیل
آنجاکه تا فروید، و تكیهگاهی،متكیهستند.»نیچه
تأثیر دلهره نظریه بر نخست تأثیر بگویم، میتوانم
»تبارشناسی کتاب و تقابلها، پیامبر نیچه داشتهاند.
بوده ازمهمترینپژوهشهایپیشرویمن او اخالق«
است...پژوهشهایفرویددربارهمكانیسمهایدفاعیو
را زمینهها و واضحترینشباهتها عملكردیدوسویه،
کهمندرروابطتجدیدآرادرروابطدرونیشعریافتهام
رافراهممیکند«)Bloom,1997,8(.درنزدبلوم،برخی
شاعران]هنرمندان[قدرتمنددرنقشوفیگورِقیممآبانه
مسدود و پیشگیرانه نقشی و شده ظاهر پدرساالر و
کنندهبرایدیگرانبازیمیکنند،چراکهدیگراندر
خوانندگان برای دلهره این میگیرند. قرار آنها سایه
)مؤلفانپسین(گاهبهوسواسوحتینوعیبدگمانی)پا
رانویا(بدلمیشود؛کههموارههرمتنیبایددرسایه
بسان خواندن به و شود خوانده دیگر متنی قیممآب
ردیابیوجستوجوگریِدامنةتأثیراتوتأثراتمینگرد
عامل دو به پیوند این میانمتنیت، فرایند در ولیكن
کلیدیبستگیدارند،قصدونیتمؤلفواهمیتمتن
ومرجع.رهیافتمیانمتنیبرآنستاگرچهمتونپیوند
خوردهودرهمتنیدهاند،امابرخیآثاربادرهمآمیزیو
گاهباسرپیچیازمتونپیشین،تصوریراکهماازمعنا

داریم،درهممیریزند،رخدادیتازهرارقممیزنند.

ج( تردید در سوژة توانش24 خواننده 
»سرچشمةهرگونهخوانشيمیِلعاشقانهیااروتیک
خوانندهاستبهآن«)پاشایي،358:1378(.اماپیروان
میانمتنیت،برنقشخوانندهدرپیوستگیبامتنتأکید
میکنند.درنزداینگروهبرخالفمتندوبعدی،بافت
میانمتنیبیشترشبیهیکزنجیرۀپیوستاراستکهبر
بازیانگاریکسبانتقالومعیاِرمتن)جنبههایمتنی/
خواننده(استواراست.جنبههایمتنیومشخصههایآن
متكیبرمتنورخدادهایمتنیهستند.اماطنینمتن
ودرهمتنیدگیعمدتاًخوانندهمحوراست،کهتجربیات
فردیومیزانآگاهیخوانندهاستکهبابینشازمتن
بین دوسویه تأثیری میگیرد. ارتباط متنی وقوع و

عناصرمتنیوتجربیخوانندهحاصلمیشودوعناصر
انعطافپذیری و انعكاس کنش، از شبكهای بر متنی
کالر، است. استوار خوانندگان شناختی مكانیسمهای
خوانشمتنرابهبرخوردارِيخوانندهازنـوعيتـوانش
Cull-( میدهد نسبت ادبي« »توانش به موسوم
شرح عامل سه بر متكی را تـوانش او .)er,1975,160

میدهد؛نخست،توانایيدرکارزشاثر]متنیت[،که
برآمدهازشیوۀنگـرشبهانسـانورابطـهاوبـاجهـان
وهستیاست.دوم،توانایيدرکسخنوکالماثرکه
بر تكیه با که است شگردهایی از آگاهی بر متكی
گشـتارهايمعنـایي،انسجاممتنرابرقـرارمیسـازند.
فوکو اثر. ورایصورت از توانایيکشفمحتوا وسوم،
اتوریتهوهژمونیمؤلفرادرپیوندبامناسباتقدرتو
بر متكی .)Foucault,1984,107( ميداند سرمایهداري
نظریهمرگمؤلف،خوانندهاینتوانآزاديراداردکه
متونرابهنحويکمابیشتصادفيبههمربطدهد،و
تنهاعاملمحدودکنندۀاوخودشاست.»مـتنبرآمده
ازچرخهوپویشرمزگاندرفرایندخوانشاستونه
محصولنوشتارِيیكبارمصـرفیکـهمعنـايیكتایش
ازجایيبیرونازجریـانداللـتهـايکالمـيومتكی
نقد از هدف دربرابِر و باشد آمده نویسنده نیـت بـر
اثر معناي کشف بدنباِل نهایت در که است مرسومی
ذائقة با نسبت در و پنهـان کموبیش معنایي است؛
است... شده کشیده اثر مختلف سطوح بر که منتقد
بیشتربازبیانگاریدالهـاستتـاشرحیاتوصیفشان...
.)Barthes,1981,43(»تحلیلمتنبرابراستباتكثیرمتن
متنهمانفضایاجتماعیاستکههیچزبانیراایمن
یادستنخوردهباقینمیگذارد،وبههیچفاعلیاسوژۀ
بیانگراجازهنمیدهدکهبرمسندقاضی،معلم،تحلیلگر،
)بارت،10:1373(.در یاکاشفرمزنشیند اقرارنیوش،
مقابل در خواننده نقش شدن برجسته برخی، مقابل
نویسندهرابهپرسشمیکشند.آنانباتأکیدبرنقش
مؤلفدرمتن،معناومضمونویاهمچونساختارگرایان
کهاگرچهمؤلفراازگردونةنقدکنارگذاشتندامااعتبار
جریانهای نقد با نموند، معطوف متن به را نقد
معرفتشناختیمخاطبمحور،بیپایانیوبازبودنمتن
متكیبرخواننده،راموجهندانستهاند.آناندربرابِرکنار
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گذاشتنمؤلفدرفرایندشناختاثروبهحاشیهراندن
مضمونونیتمتن،درپستوانشخواننده،اقامهدعوی
مینمایند.ایننگرشبهواکاویمتنبرایکشفمعنای
اصلیکهنیتمؤلفاستوامكانیافتنمضموننهایی
دارد. باور ناممكن، نه و اماشدنی متنهرچنددشوار
اروینبرخالفنظریهپردازانمیانمتنیتوپیروانخوانش
متن،بیانمیکندکهدراینانتقاِلقدرتازمؤلفبه
مدعیست او دارد. وجود منطقی مشكالتی مخاطب،
خوانندهنمیتواندمعناییبیشازتواِننویسندهایجاد
متن میگیرد، را نویسنده جای خواننده کند.»وقتی
خشم و صدا از مملو عقیم، داستانی به بالقوه بهطور
اگر حتی نمیکند. بیان را چیزی که میشود تبدیل
بخواهیمبهاینروِشتفسیری،مشروعیتببخشیم،چه
ارزشیدرآنوجوددارد؟بهنظرمیرسدهیچمعیاری
برایقضاوتدرچنینقرائتهایمتنیوجودندارد،به
ناآشنایی معیار واقع در این و متن از بردن لذت جز
در نو انتقادِی فیلسوفان آنچه به بلكه نیست،
توانایی بر استکه ادعامیکنندشبیه تحلیلهایشان
خواندنبرایتولیدتجربهزیباشناختیمتكیمیشوند.
این ذهنیاستو اینحال،لذتبردنمتنعمیقاً با
احتمالوجودداردکهمندرخواندنمبیشترازآنچهکه
توسطشخصدیگریارائهشدهلذتببرم.ازاینروی،

باآنمواجههستیم،تفسیرهایعجیبوغریب آنچه
بیان کریستوا مقابل در .)Irwin,2004,236( است«
داشته؛»بهنظرمیرسدکهجنبةشكنندۀمتن)فقدان
منفیاش( ادراک شبههآفرینش، وحدت آن، معنایی
تاحدودیهمانقدرتآناست:نیستیتكراریواحیا
از گذارش و منفی ادراکی ساختار متن، درون شده
این میکند. ثبت را آن دگردیسی و فراعلیتپذیری
که میشود نامیده »میانمتن« متن، گمشدۀ بخشِ
همچونافسونیخواننده،رادربرگرفته،مجبورمیکند
بهیكپارچگیپاسخدهد.عظمتمتنکهازاینراهبه-
دستمیآید،درادراکاتسنتِیدگرگونناپذیر،معناهای
اینتفاوتکههیچچیزبیروناز با جدیدیمیافزاید؛
آنچه نمیتواند کند.خواننده تغییر نمیتواند متن
این طریق از و بنهد آن درون یا بردارد را میخواهد
واقعیت،متن،جاودانگیخودشراازجاییخارجازمتن

.)Kristeva,2002,13(»دریافتمیکند

میانمتنیت؛ تمایه زمینه و بستر تکوین با کاربرد 
ان 

امروز »نظریه« و »نقد« همچون واژگانی کاربرد
و دامنه تنها ندارند،که یقینقطعی و چندانجایگاه
کارکردشانمحدودبهقلمرومشخصیباشد.محصوریت

شکل6. محورهای انتقادی به رهیافت و فرایند میان متنی، 
منبع: نگارندگان
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محدود و مشخص، حوزهای در فكری خاص قلمرو
کردندیسپلینیبهیكپارچگیدروننهادیآن،بیشاز
پیشناممكناست.ازاینرورهیافتننظریةمیانمتنیت
دیگر هنرها و دانشها دیگر به ادبیات قلمرو از
)سیار( کوچنده نظریة بر متكی نیست. مجادلهانگیز
ادواردسعید،هرنظریههنگامیکهازمكانیبهمكانی
که میگذرد چیزهایی آن بر میکند، حرکت دیگر
نشان تحقیق برای موضوعی بهعنوان را میتواندخود
اندیشهها، تاریخ یا ادبیات »اگرحوزههاییچون دهد.
برعكس باشند، نداشته مشخصی ذاتاً مرزهای
روششناسیواحدینیزبرآنچهاساساًناهمگونودارای
فضایبازفعالیتاستنوشتهوتفسیرمتون-نمیتوان
اعمالکرد،پسمعقولاستکهپرسشهایمربوطبه
نظریهونقدرامطابقباموقعیتیکهخودرادربرابِرآن
مییابیممطرحسازیم...بایدمسلمدانستکهوضعپدید
آن تاریخی باشرایط اندیشه یا نظریه براییک آمده
مشابهتدارد.حال،هنگامیکهدرشرایطمتفاوتوبا
و اوضاع در البته و گرفتهمیشود بكار تازهای دالیل
میگذرد« چه آن بر میکند گذران دیگری؛ احوال
در را سیالن این بهنظر )سعید،323-322:1377(.
آن، خاستگاه پیگرفت. میتوان میانمتنیت نظریة
جامعهدرحالگذارفرانسهوجنبشهایاجتماعیدر
باپشتسرگذارندن دهههایشصتوهفتاداست،که
و مدرن دوگانهانگاریهای و پیشامدرن یكتاانگاری
فراروایتهایآن،نگاهپارادوکسیكالوتقابلهایدوتایی
تفسیرها عدمقطعیت و بیپایانی از و نهاده بهکنار را
فرهنگی- بستر در آن کاربرد حال میگوید. سخن
اجتماعیایران،بامسائلیدیگریدرهمآمیختهاست.
بیتوجهیبهاینتفاوتها،نادیدهانگاشتنمنظورنظر
ایران، ناکارآمدشدنآناست.در البته و میانمتنیت
متكیبرگفتمانهایحاکم،همچونتقریراتوبیانات
دینی،میتوانبرخیپارادوکسهایبااندیشهوفرایند
سر پشت ممكن حد تا و کرد مطرح را میانمتنیت
گذاشت.مسئلهمهممتنمحوریمیانمتنیتوامكانات
تازهایاستکهباگشودگیمتنبهخوانندهنهبهمثابة
کاشفانحقیقتراستینمتن-آنگونهکهدرنقدسنتی
بهدنبالآنبودهاند-ویاجستوجوگرمضموننهاییو

بلكه میپندارند- هرمنوتیکها که آنگونه متن- نیت
خود خوانش فرایند در را متن آفرینندگانی، چونان
همان این میکنند. بازآفرینی و بازتولید دیگربار
مسئلهایاستکهدرخوانشاثرمتكیبراندیشههاو
آموزههایدینی،دیگرگونهمیگردد.متكیبرآموزههای
نه و یافتنیاست عرفاناسالمی؛»حقیقتدرتصوف
بافتنی،وحدتوجودکهقلبتصوفاست،نیزفقطاز
طریقیافتندرکمیشود«)نصر،5:1395(.»اینراه
بَقلی،27:1360(. )روزبهان بافتهاند« کسی هر بپای
معنایاثردرمقامتأویل،حقیقتیاستدستیافتنیو
امریواحدنیستوبربنیاِنسلسلهمراتبیطولیاستوار
است.آنچنانكهمعنایاثرضمنآنكهدارایتجلِّیواحدی
نیست،تجلّیاتمختلفمعناییِاثر،وحدتگراهستندو
دررابطهایطولی)بربنیانفطرتمشترکانسانها(قرار
دیدگاه در آنچه مفهوم )به عرضی نه و میگیرند
مخاطبمحورادّعامیشود()رئیسی،81:1395(.دیدگاه
مخاطبمحورازاینحقیقتغافلاستکهانسانعالوه
بروجوهاعتباریونسبی،دارایحقیقتیثابت]فطرت[
است.دیدگاهمؤلفمحورنیزازاینواقعیتغافلاست
کهمخاطبدربازشناسِیمقصودمؤلف،عالوهبروجوه
نیز اعتباریمختلف و ازوجوهنسبی ثابتوحقیقی،
و پیشدانستهها حاصل یا که میپذیرد، تأثیر
پیشفهمهایمخاطباستویاحاصلمؤلفههایآفاقی
)نظیرشرایطمتغّیرزمانیومكانی(.ازمنظراسالمی،
نه و است رابطه»اینهمانی« نه معنا، و صورت رابطه
نقاط از رابطه، این تعریف چگونگی »آزاد«. رابطهای
افتراقاصلیبادیدگاههایمخاطبمحورومؤلفمحور
است؛بهاینترتیبکهدیدگاهمخاطبمحوربهحقیقت
هنرکههماناتجلّیمفاهیمدرصورتهااست،بیتوجه
بودهودیدگاهمؤلفمحورنیزمفهومتجلّیرابهمفهوم
تجسّدفرومیکاهد؛اماطبقآموزههایاسالمی،چنین
در نسبی و اعتباری وجوه تأثیر که میشود استنتاج
دامنة تا میشود سبب متن/هنر معنای تأویل فرایند
معناییِاثر،دامنهایکاماًلمحدودوبستهنبودهوبتوان
برایآنسلسلهمراتبطولِیمعینیراتصورنمودولذا
رابطةمیانمعنایاثروکالبدآننهازنوع»تجّسد«و
نهازنوع»تخلّی]پنهانوپوشیدهبودن[«است،بلكه
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متنیت )همان:82(. است »تجلّی«  رابطه با متناظر
محورتفاهمومیانجیمیانگفتمانهایمعنایی-هنری
متكیبرآموزۀاسالمیبارهیافتمیانمتنیاست؛در
از برآمدن چونان متن، زایش میانمتنی، متنمحورِی
درونیکهزارتوست،یکامكانحاضرازمیانبیشمار
امكانناشدهوغایب.خوانندهنیزدرجایگاهخودوبهقدر
خود،بایددرلحظهای،بیکرانگیوبیپایانیتفسیرو
جنبةدلبخواهیآنرارهاسازدوازآنمیانبهیكی
امكانحضورببخشد.متنیتهنر،فرایندشیءوارگیو
ابژهشدگیاثرراکنارزدهاستوجایگزینتحجرسخت
بنیادگراییبرایتحققاثربهسانتنهاامِرممكنشده
است.میانمتنبودنمتون،نقطهآغازایننظریهاست،
وحرکت، تداوم بر متكی آگاهی، که آنهنگام سپس
خودراتعمیممیدهد،بسانچیزیبرابرِعینیتگرایی
اثردرمیآید.اینبخشیازگذاروانتقالمیانمتنیتاز
بسترتكوینبهمحیطوزمینهدیگراجتماعیوفرهنگی
است.میانمتنیتکهدرموقعیتوبرایموقعیتیدیگر
مطرحشدهاست؛درحرکتوسفرشازاروپابهایران،
که میگردد تازهای فرهنگی و اجتماعی بستر وابستة
اندیشهسلسلهمراتبیدرآنساحتی تفكیک،نظامو
تازه دارد.میانمتنیتدرزمینةکاربرد آشكاروسخت
هنری اثر وضعیت در کننده دگرگون آگاهی نوعی
خود، متنمحوری با که بدینترتیب میآورد. بوجود
سوژۀتولیدهنریوسوژههنرمندرابهکنارمینهد.اما
ایناعالممتنیتدرتقابلباپابرجاییوتحققمعنادر
تازهروبرو باوجهی برگفتماندینی، امر؛متكی عالم
میگردد.دراینزمینههمخوانشمخاطبانازمعنای
متنهنرمتفاوتخواهدبود،امااینجامراتب-مؤلفو
قطعیت عدم و »هراس است. متفاوت نیز مخاطب-
این شرط است...نخستین دوچندان پیشكشی اکنون،
وضعیت،متنینیتهنراست.متنیت،ایدهیافرایندیکه
ابژه)شیءوارگی(درفرایندطراحی مطلوبیتتكآوایی
بیثبات را غربی دیالكتیكی سنت و تبعید را سنتی

.)Eisenman,1988,26(»گرداند

نتیجه
نزد ]در هنری »ابژۀ« دربرابِر »متن« بهسان هنر

ابژه و سوژه دوگانهانگاری بر که مدرن، فهم و بینش
بنیانشدهاست.[و»تصویر«]آنچنانکهپسامدرنها
میاندیشندوهرموضوع،پدیدهو..راتصویروبازنمودی
ازواقعیتونهخودآن،میشناسند.[است.متنبودگی،
سپس میدهد هنر کنش به را استعاری ساختاری
خواندنشراازطریقمجموعهایدیگرازنشانههاوردها
ممكنمیکند.درپاسخبهپرسشاولمیتوانچنین
بیانکردکه»امكان«یا»امتناع«ازگفتگووخویشاوندی
میانمتون،دوسرطیفیکناسازوارگیرامیسازند؛
اثرومؤلفآن ازآنمیرودکه،هرقدر یكسو،سخن
کمترباآثارفرهنگیدیگرآمیختهباشد،احتمالیافتن
بدنبالآن و تأثیر،کمتر دلهرۀ و آثار میان شباهتها
ادعاییكتاییواصالتبیشترمیگردد،اماازدیگرسو،
و گفتوگو از سَترون بستری و زمینه در یافتن قوام
رادردام اثرومؤلفآن بادیگرمتون، درهمتنیدگی
و مطلقنگری معرفتی، یكتاانگاری تفكر و تلقی
جزماندیشیگرفتارمیکندکهتوانهمزیستی،گفتوگو
وتوأمانفرصتدریافتودرکدیگریراازکفمیدهد.
ناسازواریدیگر؛دوسرسیرآونگیاست،کهیكیمتكی
با بنیانشده،که نگرشهایکلگرایانةمدرنیستی بر
اعتقادبهاصالتویكتاییاثروآفرینشگریبرآمدهاز
معیارهای و بنیان بر را هنرمند و اثر هنرمند، نبوغ
سوی میسنجد. همسان مطلقانگارانه و خردگرایانه
پسامدرنیستی نسبینگرانه نگرشهای بر آونگ، دیگر
متكیاست،کهتأکیدبرنسبیبودنمفاهیمحقیقت،
واقعیتباانكاروجودارزشهایجهانشمول،آنهارابه
چالشمیکشاند،اماهمچنانامكانگفتوگویمیانآثار
رابرنتابیدهاستواتفاقاًبرهمانتكینگیاثروغیرقابل
پذیرشبودنمشابهتهاپایمیفشاردوازاینمیان،از
یکطرفجستوجویافتنمنابعوشباهتهاودرطرف
و یكتایی بنیاِن بر اعتبارسنجی و برتریطلبی دیگر،
اصالتاثررابهوسواسیتازهدرهنرمعاصربدلکرده
و شباهتها بتوان سادهای تطبیق هر با شاید است.
اینگونه و یافت را معاصر آثارهنری میان پیوندهایی
ردیابیویافتنشباهتهاوتطابقها،بهمنشوجنبهای
سحرآمیزدرزمانةبدلشدهاندونمونههایبسیاریاز
اینردیابیهادرخوانشهنرمعاصرماندررسانههای
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مختلفراشاهدهستیم.امادرپرتوفرایندمیانمتنی،
اینفرصتوامكانرابرایمانفراهممیآیدکهدربرابِر
اینپارادوکسهایحلناشدنی،بهالیههاییدرهمتنیده
بیاندیشیم،دراینجاصرفوجودشباهتهامطرحنیست
بلكهتوجهبهروابطمیانمتنی،معنایهرمتنیراشكل
میدهدوبهآنماهیتمتنیتمیبخشدکهمعنانیز،
سوژهایازپیشمعلومنیست،وچهبسانساختارگرایان
وهرمنوتیکهادرجستوجویمعنانهفتهدراثرباشیم
وبی- بودن نامتعین بر مانندپساساختارگرایان، به یا
کرانگیوبیپایانیمعناتأکیدداشتهباشیموحتیآنگاه
پای معناباختگی و معنا انكار بر بنفكنان همچون که
فشاریم،روابطمیانمتنیهموارهدرچرخةمعنایابیو
نزد در متنها همواره و دارند حضور آن، از عبور
رهیافت میشوند.در بازآفریده و بازتولید خوانشگران
میانمتنیآنهنگامکهازاصالتسخنمیگوییم،البته
هرچیز از متفاوت یكه، و یگانه اثری که، نیست این
و نزدیكی اصالت، از منظورمان بلكه داریم، دیگر
پیوستگیبهخاستگاهیاستکهمتنازآنبرخاسته
است.دراینرهیافتاینآثاردرعیندرهمتنیدگیو
خاستگاِه امتداد در و متون دیگر با خویشاوندی
شكلیشان،باقیمیمانند.خوانندهدربطنومتنتفكر
میانمتنی،برمتنتأثیرگذاردهوآنرادوبارهبازآفرینی
تكثیر( بر )متكی تولید باز یا و شاعرانگی( بر )متكی
بسا چه و است خواننده توانش حامل متن و میکند
تجربه کنار در و کند عمل اثر شرط چونان خوانش
نشــیند.اگــرتجربهایدرکارنبــود،اگرخوانندهای
اثرتنهابهکارکردآنبرمبنایقواعد وجودنداشــت،
منطقساخت،فروکاهیدهمیشــد.اماازآنجاکهکنش
تجربیخوانندهبهمیانمیآیدزایشمتنبسانتجربه
کردنوتندادندگربارهبهدیگرمتوناست.دررهیافت
میانمتنی،اصالتآنیگانگیووحدتینیستکهپیش
مكاشفهای بازی، چونان بلكه بیاید؛ متن از پس و
بیپایان،نامتعینومتزلزلیاستکهبرمفاهیمایستا

شوریدهاست.
درپاسخبهپرسشدومپژوهش،بایدبهموضوعیت
یاعدمموضوعیتاعتمادنخستین،بهمفهومبینامتنیت
درامروزواینجایمتونهنرمعاصرکهتحتشمول

انقالب بیاندیشیم. گرفته، قرار مجازی رسانههای
تناقضآمیزی موقعیت اطالعات، انفجار و ارتباطات
پیشرویمخاطبوآفرینندهقراردادهاست.ازیکسو
فرهنگی، تحوالت در تازهای جوشش و دگرگونی
اجتماعیوهنریآفریدهوهمزماننوعیرخوت،توقف
بر ازتجربهای ناشی ابژۀهنریوماهیتهنر درفهم
مداررسانههایاجتماعینهخوانشتجربیوبربنیان
را تقلیل و واپسنشستگی وهمچنین توانشخواننده
بدیهیکردهاست.ازدیدگاهفلسفیوهنریاینانقالب
باآنكهسببشدخواستوذائقهآفریننده)هنرمند(و
دیری هنری و فرهنگی رسانههای دنیای در مخاطب
نپاید،اماسكونوانجمادیخاص،فهمهردوگروهاز
مفاهیماصالت،اعتبارویكتاییرادربرگرفت.بازخوانش
اینامورمتناقضهدفخوانشمیانمتنیاست،چیزی
بیشازتالشبراییافتنمنابعاثرگذاراست،درصورت
واستاندنمفهوماعتمادازرهیافتمیانمتنی،ناگزیربا
میگردیم. مواجه کردن( )جعل برساختن و تقلید
برساختنرامیتواننسخةمخالفیانگاتیومیانمتنیت
برشمردکهبهمعناینسخهبرداریوپیشدستیدربرابِر
پیوندگونیوفراَرویاست.هنرمعاصردورانمادرنقطه
تقاربوتداخلدوفرهنگوزبانقرارگرفتهاست.یكی
فرهنگوزبانبرآمدهازنظامسنتی،تاریخیودیگری
باچشمانداززبانجهانی فرهنگمعاصر،نوشدگیکه
قوامیافتهاست.نظریهکوچندۀ]سیار[،ادواردسعیداز
وضعیتیسخنمیگویدکهدرآن،آراونظریاتهمچون
آن فكری و فرهنگی زندگی و میکنند کوچ انسان،
نظریهازاینراهپرورده،دواموتوسعهمییابدویادچار
و وضعیت ناگزیر و میگردد، افول و انحطاط ضعف،
فضاییبینابینیبیننظریهوزمینهایکهنظریهدرآن
بهکاربستهمیشود،پدیدمیآید.ازاینروآنچهدرمقاله
این با انتقادی مواجهة نوعی بود، تأمل و توجه مورد
نظریه،درحوزههاوزمینههایگوناگونهنرمعاصرو
یعنی آن نظریهپردازان مهمترین چراکه است؛ ایران
کردنش، کاربردی که بودند آن بر بارت و کریستوا
پیشروی را مسئله این که است ناشدنی و ناممكن
میگشایدکهنگاهکاربردیصرفبهمیانمتنیتوفرو
کاهیدنآنبهجستوجوِیمطلقروابطمتنِی،درهر
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گسترۀزمانیومكانیدیگرنیزآنراسترونمیسازد،
آنهمباوجودتفاوتهایگوناگونکهدرزمینهتكوین

وزمینهکاربردآنوجوددارد.

پی  نوشت
1. Julia Kristeva
2. Le mot, le dialogue, le roman)1966(
3. Intertextuality
4. semiology
5. Ferdinand de Saussure
6. Dialogisme
7. Polyphonie
8. Mikhail Bakhtin
9. Course in General Linguistics
10. Roland Barthes
11. Michael Riffaterre
12. Laurent Jenny
13. Gerard Genette
14. Harold Bloom
15. traveling theory
16.تكینگیSingularityبهمعنایامریاستثناییکهتاپیش
ازاینموجودنبودهاست.همچونمعنایواژۀدرعلمنجوم
واخترفیزیککه،رسیدنمادهبهیکحالتاستثناییرا

uniquenessمیگویند.یكتاییویگانگی
17. originality
زبان در Authority اتوریته و author مؤلف واژههای .18

اروپاییریشهمشترکدارند.
19. tissue
Gesamtkunstwerk.20اثرهنریجامع.کهازتلفیقهمة
موسیقی( و شعر رقص، نمایشی، زیبا، هنرها)هنرهای
ساختهشدهباشد«)پاکباز،دایرهالمعارفهنر،ج1071:2(.
21.هیبریدHybridityُهمیبابادرطرحاینواژه،تاحدودی
وامدارمنطقگفتوگوییباختیناست.کهبهدورگهگینیز
ترجمهشده)ن.ک.فرهمندفر،1393(.ایناصطالحبهروش
پیوندیاقلمهزدندویاچندگونهگیاهدرکشاورزیاشاره
دارد.نامیاستبرایواژگونسازیفرایندسلطهازطریق

انكار؛یعنی،تولیدهویتهایمتمایز.
22.بهواسطةپیوندخوردگی؛فضایسومthird spaceتوانآن
راداردکهیکموقعیتسومبیافریندوهرآنچهپیشاز

خودراجابجاکردهوساختارقدرتتازهایراپیافكند.
object permanence.23درنظریةرشدپیاژه،مرحلةحسی

حرکتی،ازبدوتولدتادوسالگینوزاد،زمانشكلگیری
ایندرکدانستهشدهاست.

24.توانستن.قدرتوقوت.همچونواژهدانشحاصلترکیب
بنمضارع+ش.
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