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مقدمه 
زیباییشناسیدانشیاستکهمانندهمةدانشهابا
تغییرپارادایمهامعناومصداقهایتازهایپیدامیکند
ومیکوشدتاخودرابادگرگونیهایدورههایگوناگون
در جدیدی تجربیات قرن بیستم قرن نماید. همراه
عرصةهنروادبیاتهمچنینزیباییشناسیآنهابودو
شروعطوفانیبانظراتبنیانبرافكندهنرمندانیمانند
را جانبه همه و اساسی تحولی نوید دوشان1 مارسل
و اینتحولظهورصورتها ازجلوههای یكی میداد.
بود. هنری-ادبی اثر دریافت و خلق در نو شیوههای
همینتحوالتنظامتازةزیباییشناختیراطرحمیکنند
کهبهطوربنیادینبانظامهایسنتیوکالسیکمانند
از بخشی دارند. تفاوت کانت استعالیی زیباییشناسی
عناوین با محققان توسط زیباییشناسی نوع این
یازیباییشناسی تعلیق مانندزیباییشناسی گوناگونی
یا گسست3 زیباییشناسی همچنین )تكانه(2 شوک
زیباییشناسی یا و تكهپردازی4 زیباییشناسی

ناپیوستگی5نامیدهشدهاند.
موجیازصورتهایترکیبیوتلفیقیمانندکالژ،6
و پیوندیت10 همچنین اسامبالژ9 و مونتاژ۸ بریكالژ،7
ناهمسانی11ویاالتقاطگرایی12)گلچینی(نهفقطشیوه
بنیادین تحوالتی دستخوش را هنری آثار صورت و
کردندبلكهزیباییشناسیآنهارانیزدگرگوننمودند.
تجسمی، مانند هنرها انواع در تحول این جلوههای
هنرهای و معماری سینمایی، نمایشی، موسیقیایی،
گسترش نیز صنعت و عادی زندگی حتی و مردمی
یافت.چنانچهمالحظهخواهدشدویژگیمشترکهمة
اینآثارروابطمیانمتنییعنیارتباطوتبادلمیاندو
آثار واسطة به اثر خلق واقع، در است. متن چند یا
نامطلوب امری پیشینکهدردورةسنتیوکالسیک
هنرمند ناتوانی نشان را آن و میگردید محسوب
میدانستنددردورةمعاصربهعنوانیكیازشیوههای
مهمدرخلقاثرموردتوجهقرارگرفتوارزشپیداکرد.
تبدیل ویژه و مهم بیانی گونه یک به کالژ همچنین
و بودگی ناب مانند مفاهیمی اساس برهمین گردید.
به را خود جای و گردید انكار متنی درون همگرایی
و آمیختگی13 ناهمسانی، پیوندیت، مانند مفاهیمی

دورگهگی14دادند.
مناسباستیادآوریگرددکهبرخیازاینمفاهیم
وشیوههاریشهایبلنددرتاریخدارندامادرقرنبیستم
بودکهازحاشیهبهمرکزوازکاریکمارزشبهفعالیتی
ارزشمندتبدیلشدندوبرخیازبزرگترینهنرمندان
قرنمانندپابلوپیكاسووژرژبراکدستبهآنمیزدند.
برای را شرایطی بیستم قرن که معناست بدان این
اینمفاهیمکموبیشمشترکفراهم برجستهشدن
»اگر مینویسد: خصوص این در مولینه است. آورده
پیوندیتدرهنرکنونینسبتبهموضوعاتدیگرهنراز
جایگاهبسیارارزشمندیبرخوردارشده،بیتردیدچنین
رشدفزایندهایدریکفرایندپیوستهصورتپذیرفته
چنانكهاینمسئلهبهطورهمزمانهمدرهنروبههم
 Molinet(».درسپهرهایاجتماعیقابلمشاهدهاست
10 : 2012(توازیسپهرهایاجتماعیوهنریدراینجا

بهخوبینشاندهندهیکروحواحدوپارادایمیتازهدر
جهانمعاصربهخصوصدرمغربزمیناست.پارادایمی
کهیكیازجلوههایآنپذیرشتكثروتنوعدرجامعه
ودرعینحالدراثرهنریتلقیمیگردد.هنرمندان
کوشیدندتاتغییرپارادایمودستاوردهایجدیدمانند
تكثروناهمسانیدرجامعهوفرهنگانسانیرانهفقط
درمحتویومضمونآثارخویشبلكهدرصورتوفرم
اثرنیزمنعكسکنند.دراینجابودکهکالژازاهمیت
برای بیانمخصوص به زیرا برخوردارشد. بیسابقهای
بخشیازاندیشهواحساسانسانمعاصرتبدیلگردید.
گرچهبررسیتوازیهنروجامعهدردورةکالژیخود
موضوعجالبتوجهیاستامانوشتارحاضرخودرابه
لطف به میکند. محدود کالژ زیباییشناسی مطالعة
و تاریخچة تعریف، گرفته صورت بسیار پژوهشهای
ویژگیهایکالژامروزههریکادبیاتگستردهوغنی
خاصخودرادارندکهبررسیوتحلیلهریکازآنها
اینجا در دلیل بههمین است. خودموضوعیمستقل
فقطبهاشاراتیبسندهمیشودتازمینةبحثهایاصلی

یادشدهمهیاگردد.

پیشینه تحقیق
و فنی بزرگ بهدودسته موردکالژ در تحقیقات
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سوی به تحقیقات بیشتر که میشود تقسیم نظری
مسائلگوناگونفنیوچگونگیکاربردکالژبرایخلق
اثرسوقپیداکردهاند.بههمیندلیلمباحثنظریدر
خصوصکالژکمهستندبهخصوصهنگامیکهسخن
اینحالدر با میانمیآید. به زیباییشناسیکالژ از
کشورهایاروپاییتعدادیتحقیقمرتبطمیتوانیافت
کهروبهافزایشاست.امادرایرانمباحثکالژبیشتر
برتاریخچةآندرجهانوگاهیایرانخالصهمیشود.
یكیازکارهایانجامشدهتوسطعبدالمجیدحسینی
رادوشیرینملکاسماعیلیاستکهبهدورةپیشینو
این در نیز حسینی مهدی آقای میگردد. باز قاجار
خصوصباعنوان»کوالژومكتبهاینوین«تحقیقاتی
مورد حوزه این محققان برای میتوانند که داشتهاند
استفادهقرارگیرند.برخیازترجمههانیزدرکتابهای
مربوطبههنرمدرنوپستمدرناشارتیگذرانمودهاند
زیباییشناسیکالژهم کهدرحدکلیاست.موضوع
یكیازموضوعاتمغفولاینمباحثدرایراناست.با
اینحالدراروپاوآمریكاپژوهشهایقابلتوجهیبر
گرفته صورت کالژ زیباییشناسی حتی و کالژ روی
است.ازمیانآنهامیتوانبهطورمثالبهکارهایژیل
دومولناشارهداشتکارهاییمانند:»ازکالژبهبرش«
عنوان با دلون بنوا تحقیق مانند دیگری کارهای ویا
رودیكا نیز مقالهای داد. ارجاع برش« و مونتاژ »کالژ،
زیباییشناسیکالژ« بر »یادداشتهایی عنوان با ایلی
دارد.یكیدیگرازتحقیقاتمؤثردراینخصوصبهنزد
تعیین فرایندی »پیوندیت، عنوان با مولینه امانوئل
کنندهدرحوزةهنرهایتجسمی«بازمیگردد.بااین
حالموضوعزیباییشناسیکالژموضوعیاستکهدر
حوزةتحقیقاتیامروزبیشازگذشتهمورداستقبالقرار

گرفتهوهرآینهبرآنافزودهمیگردد.

تعریف و گةبرة کسژ
کالژبهشیوهایازخلقتصوراتوآثارگفتهمیشود
کهعمرشبهطولخیالپردازیانسانهاست.انسانهااز
گذشتههایدورمتوجهشدندیكیازراههایمهمبرای
تولیدوخلقنوینهماناترکیبکردنوپیونددادنمیان
محصوالتیاآثاروپدیدههایازپیشموجوداست.در

چنین اصلی صحنة شعر و اسطورهشناسی ابتدا
خالقیتهاونوآوریهایذهنیبودوموجوداتترکیبی
فراوانیخلقشدند)مانندمیناتوربابدنانسانوسرگاو
در لکلک وسر انسان بدن با توت یونانی، تمدن در
تمدنمصریوگانشبابدنانسانوسرفیلدرتمدن
همین بارها و بارها نیز تجسمی هنرهای هندی(.
موجوداترابهتصویرکشیدهاست.اینشیوهدرهمه
فرهنگهاوجودداشتچنانكهاشكالیازآندرقرون
به سنت این البته گردید. اروپا وارد چین از میانی
مانند متفاوتی فرهنگهای در گوناگون شكلهای
دیده نیز مرقعسازی مانند عناوینی با ایرانی فرهنگ

میشود)ملکاسماعیلی،44:13۸۸(.
و پیوست است مشخص آن اسم از چنانچه کالژ
الحاقمتنیبهمتندیگریاپارهمتنیبهبوممتندیگر
بهحسابمیآید.همچنینکالژفعالیتیقلمدادشدهکه
براساسآنعناصرگوناگونوگاهناهمگوندرفرایندی
مادیبربومیارسانهایگردآمدهباشند.رودیكاایلیدر
متن یک تولید فن »کالژ میگوید: واژه این تعریف
شاعرانهیاتجسمیبرپایةعملیاتجداسازیتكههایی
ازآثار،اشیاءومتنهایهنریوقراردادنآنهادریک
واحدتازهاست«)Ilie 2011: 157(.بنابراین،درفرایند
کالژدوکنشدردومرحلهصورتمیگیرد:جداکردن
وپیوندزدنیابهعبارتیدیگرواسازیوبازسازی.زیرا
و اولیه بستر از موجود پیش از تكهای باید نخست
خاستگاهاشجداشودودراینمرحلهواسازییاتخریب
انجاممیگیردوسپسبهبستریتازهپیوندزدهشودتا
خلقاثرینوممكنگرددودراینمرحلهبازسازییا
زایشپیشمیآید.باپیوستنپارهمتنجداشدهبهیک
متن این هویت هم و متن پاره آن هویت هم متن،
دگرگونمیشودتاباهمیکمتنویکهویتتازهای
راشكلبدهند.متنوهویتنوین،ویژگیهایتازهای
مانندپیوندیت،متكثر،غیریت،ابهامآمیزیوچندمعنایی

پیدامیکند.
کالژبهنظامهاینشانهایتصویریوموسیقیایییا
نظامهای بلكه نمیشود محدود سینمایی و نمایشی
دیگربهخصوصکالمیرانیزدربرمیگیردودرحوزة
ادبیاتوشعرنیزحضوریهمهجانبهپیدامیکندکهاز
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نخستینکسانیکهبهشكلجدیدآنراواردادبیات
برد. نام ژاکوب وماکس آپولینر ازگیوم کردمیتوان
زیباییشناسی دربارة جامع تحقیقی در عبدالحاکم
موضوع داریم قصد »ما میگوید: آپولینر ادبیات
زیباییشناسیهنریوادبییعنیفرصتیکهاینفنو
است، ایجادکرده آپولینر گیوم درشعر نقاشانه شیوة
تبیینکنیم«)Abdelhakem 2016 : 8(.همینمسئله
موجبمیگرددتامحققانکالممحورنیزبهپژوهشدر
اینزمینهبپردازندوتحقیقاتدراینزمینهراغنیتر
کنند.برایمثالروالنبارتزیباییشناسیبریكالژیو
اسامبالژیرادرمقابلبالغتوزیباییشناسیسنتیو
کالسیکقرارمیدهد)Voir Roelens 2004: 113(وبر
ایننظراستکهزیباییشناسیبریكالژیبرهمزنندة
خطیتوهمسانیوهمگراییمتنیاست.ویمینویسد:
فرایندی در که است ابژهای سنتی( طور )به »کتاب
زنجیرهای،توسعهای،تداومیوپیوستاریشكلمیگیرد
دارد. ازخالء را عمیقترینوحشت بهطورخالصه و
بافته از:کالفیکه استعارههایمناسبکتابعبارتند
آسیاب که آردی میگردد، جاری که آبی میشود،
میشودویاپردهایکهمیپوشاند.استعارههایمتضاد
عبارتنداز:همةآنچیزهاییکابژهایکهمامیسازیم،
یعنیاینكهمابهواسطةانبوهیازعناصرناپیوستهآنرا
سرهممیکنیم«)Barthes 1964: 1300(.بدینترتیب
پیوندمیخورندو باکالژ مانند»نقلقول« مفاهیمی
محققاناینعرصههابهیاریهممیآیند.نشانهشناس
سویسیلورانژنینیزدرمقالهایباعنوان»نشانهشناسی
موضوع این به قیچیها«15 ادبیات یا بینامتنی کالژ
پرداختوموجبگردیدتابهعنوانیكیازبرجستهترین
محققان،پیشگاممطالعاتبینامتنیوکالژقلمدادگردد.

)نامورمطلق،197:1394(
همانطوریكهگفتهشدکالژتاریخیطوالنیداردوبه
ادوارباستانیبهخصوصمیانیدرفرهنگهایگوناگون
بحث مورد که کالژی اما بازمیگردد. غربی و شرقی
ماستبهپارادایمدورةمدرنوبهخصوصپستمدرن
و دادائیسم با که است منظورکالژی مربوطمیشود.
کوبیسم،همچنینسوررئالیسمشروعشدودرحوزههای
دیگرتكثیریافت.اینشیوةخلقاثردرهنرهاوادبیات

همراه به چنانكه است گذارده بهجای عمیق تأثیری
نوین زیباییشناسی برای طرحی مشابه، شیوههای
بر عالوه بیستم قرن در کالژ دیگر عبارت به گردید.
شیوهوفنکهاشكالتازهایبهخودگرفتهداراینگرش

ونظریهوگونهشناسیخاصمیشود.

زیمایی شنابی کسژ
زیباییشناسییكیازدانشهایپرفرازونشیبو
چندتعریفیاستکهازیونانباستانتابهقرنهجدهم
وازآنپسبهخصوصدرقرنبیستمماجراهاومعانی
گوناگونبهخوددیدهاست.امابهطورکلیوسنتیبه
دانشمطالعةزیباییوادراکآنگفتهمیشود.»ساخت
وپرداختواژهدرقرنهجدهمتوسطآ.گ.باومگارتن
انجامشدهوپسازاوازجانبایمانوئلکانتدرکتابش
ارجاع ادراک از وسیعی حوزة به داوری نقد عنوان با
میدادکهاحساسوحواسرادربرمیگرفت«)تاونزند،
251:1393(.بهمرور،زیباییشناسیحوزةخاصیرادر
برمیگیردوگاهیبهعنوانمعادلفلسفةهنرپنداشته
آن حوزة حتی که است باور این بر سوانه میشود.
است: شده مشخصتر حال عین در و محدودتر
»زیباییشناسیباگذرازباومگارتنبهکانتوسپساز
:13۸۸ )سوانه است« رفته آب کمکم هگل به کانت
20(.درهمینتكثروخردشدنزیباییشناسیدردورة
معاصراستکهمیتواناززیباییشناسیکالژیسخن

گفت.
درقرنبیستمبرایکالژاتفاقبزرگیافتادزیرااز
نتیجة در نظریة؛ و تفكر یک به فن و شیوه یک
زیباییشناسیخاصیتبدیلگردیدکهازآنباعنوان
افراد و میشود یاد نیز ناپیوستگی« »زیباییشناسی
کورت مانند: کسانی داشتند. سهم آن در زیادی
آلمانی،یانهرتفیلد ارنست آلمانی،مارکس شویترس
روسی، مایرهولد وسولد آمریكایی، ری من آلمانی،
سرگئیآیزنشتاینروسی،جمیزجویسایرلندی،ژان
لوکگودارفرانسوی،جانکیجآمریكایی،لوئیبنوئل
آپولینز گیوم و فرانسوی دوشان مارسل اسپانیایی،
زمینههای دیگر برخی و هنرمندان این فرانسوی.
دگرگونیدرزیباییشناسیرافراهمآوردند.ژان-مارک
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الشودرمقالةخودباعنوان»ازکاربردکالژتاهنرقرن
بیست«براینگذارتأکیدمیورزدومینویسد:»کالژو
تاریخی دورههای در فنی، شیوههای مثابة به مونتاژ
قرن آغاز در اما گرفتهاند. قرار استفاده مورد متفاوتی
بنیانهای با که تنگاتنگی ارتباط دنبال به بیستم
زیباییشناسیای به منجر میکنند برقرار مدرنیته
میگردندکهدرمقابلقوانینتحمیلیفلسفةهنرسنتی
قرارمیگیرد«)Lachaud 2000 : 1(.اینگذارازفنو
عرصة در نخست زیباییشناسی، و نظریه به شیوه
هنرهایتجسمیرخمیدهداماپسازآنبهسرعتدر
عرصههایدیگرهنریوحتیزندگیروزمرهنیزوارد
میشود.کالژمانندپدیدهایمسریدرهمةهنرهاوارد
»در میکند: اضافه ادامه در الشو چنانكه میشود،
امان ازکششکالژیدر سالهای1910هیچهنری
نبود«)Ibid(.اینگسترشهمهمةرشتههایهنریرا
درمیگیردوهمتقریباًهمةمكاتبآندورهرامانند:
دادائیسم،1۸ فوتوریسم، کوبیسم،17 حاضر-آماده،16
متكثر، عناصر به توجه با سورئالیسم. و ساختگرایی19
دوران جامعة مانند نیز هنری اثر ناهمسان و پیوندی
خودشبهیکپدیدةموزاییكیتبدیلمیشود.تكههایی
و باورها جنسیتها، و اقشار قومیتها، و ملیتها از
و موزاییكی جامعه یک هم با که متفاوت رفتارهای
متكثرراشكلمیدهند.آنچیزیکهمیشلمفزولی20
در مفهوم این میکند. یاد نوین قبیلههای عنوان به
حوزههایگوناگونمعرفتیانسانمعاصرمانندهنرنیز
تجلیپیداکردهاستوهنرمندانحتیدراینزمینه

پیشگامنیزبودهاند.
نكتهمهماینستکهزیباییشناسیکالژیدرادامة
بلكه نیست کالسیک و سنتی زیباییشناسیهای
انكار را قواعدشان از بسیاری و آنهاست از گسست
مینماید.محققمراکشیدرمقالة»زیباییشناسیکالژ
درستی به آپولینر« گیوم شاعرانه آثار در بازیافت و
میگوید:»کاربردکالژموجبگسستاززیباییشناسی
کالسیکوبههمراهآنازتقارنوهماهنگیمیگرددو
درمقابلبهناهمسانی،ناتمامیواختالطبیانیوچند
وجهیترمزگانمتفاوتدرنظامهایادبیوتصویری
ازموضوع .)Abdelhakim 2016 : 7( تمایزمیبخشد«

که کرد اعالم و رفت فراتر میتوان هم گسست
زیباییشناسیکالژدرتقابلوانكارزیباییشناسیهای
بینامتنی درهمینخصوصکالژ است. ازخود پیش
در چنانكه میکشد چالش به را سنتی نقاشی اصول
میانجامد، نقاشی نوع این هجو به موارد از بسیاری
نقاشیرابارشتههایدیگرمانندهنرهایحجمیمرتبط
به میکند. خلق چندبعدی آثار مثال برای و میکند
همیندلیلگیارنیزاضافهمیکند:»هنرکالژباترکیب
از بهسرپیچی گوناگون باطبیعتهای عناصری میان
واژة .)Gyard 2020 :100( میپردازد« بازنمایی قوانین
و است برخوردار بسیاری معنای قدرت از سرپیچی
استفادهآنبرایاینموضوعبیعلتنیست.اینتكثر
درون هم بیناهنری، هم و هنری درون هم کالژی
اینكه یعنی اتفاقمیافتد. بینارسانهای وهم رسانهای
آثارکالژیگاهازچندینرسانهوجنسگوناگونمانند
فلزیاچوبویاکاغذوغیرهبهرهمیبرد.بدینترتیب
شاخصهایرایجواصلیهنرهایگذشتهمانندتقلید،
همگرایی،خلوصوناببودگیحتیزیباییدرمفهومی

کهآنهاداشتندموردتردیدقرارمیگیرد.
همانطورکهمالحظهشدباتوجهبهعناصرمتكثر،
دوران جامعة مانند نیز هنری اثر ناهمسان و پیوندی
خودشبهیکپدیدةموزاییكیبهقولمیشلمفزولیو
ریزومی21بهقولژیلدولوزتبدیلمیشود.تكههاییاز
و باورها جنسیتها، و اقشار قومیتها، و ملیتها
و موزاییكی جامعة یک هم با که متفاوت رفتارهای
حوزههای در مفهوم این میدهند. شكل را متكثر
گوناگونمعرفتیانسانمعاصرمانندهنرنیزتجلیپیدا
کردهاستوهنرمندانحتیدراینزمینهپیشگامنیز

بودهاند.

گونه شنابی کسژی۲۲
کالژپدیدهایمتكثراستوازصورتهاوگونههای
متعددیشكلمیگیردکههمینامرگونهشناسیآنرا
شاخصهای با میتوان را کالژها انواع میکند. دشوار
و گونهشناسی متفاوتی صورتهای به گوناگون
صورتبندیکرد.برایمثالباتوجهبهمكاتبمتعددی
میتوان کردهاند استفاده گسترده طور به کالژ از که
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یا دادئیستی از را کوبیستی یا فوتوریستی کالژهای
خاص گونهای در را یک هر و داد تمییز سوررئال
دستهبندینمود.همچنینباشاخصرشتههاییمانند
تجسمیویاسینماییوغیرهنیزمیتوانبهگونههای
منطبقبارشتهنائلگردید.اماایننوشتارمیخواهدبا
معیارزیباییشناسییعنیچگونگیخلقودریافتآثار

کالژیبهتقسیمبندیآنهابپردازد.
باتوجهبهاینكهکالژبابههمپیوستنعناصرمتكثر
شكلمیگیردیكیازمهمترینمسائلآنچیستیاین
عناصرودیگریچگونگیچینشآنهابایكدیگراست.
درموردایندومیدونوعچینشرامیتوانازهمتمییز
یا برهمنشینی24 و مجاورت یا همنشینی23 داد:
برهمگذاری.بهعبارتروشنتر،یاهنرمندقطعاترادر
هم کنار قطعات مجموعة از و میدهد قرار هم کنار
یا اینكهقطعه یا تازهخلقمیکندو چیدهشدهمتن
از برخی جاییکه تا میگذارد هم روی بر را قطعات
دیدن قابل غیر زیر در آنها از بخشهایی یا متنها
بر انباشتهشده میشوندودرعوضالیههایمتفاوت
رویهمراشكلمیدهند.البتهوضعیتتلفیقیازاین
دونیزوجوددارد.درموردچگونگیچینشاینقطعات
انجام آنرا تعیینشده پیش از یکطرح با گاهی نیز
میدهدوگاهینیزبیشتربهواسطهحسیآنییاحتی
این ازمحققاندر اقداممیکند.برخی بهآن تصادف
یاد پیراچینشی26 و عبارتچینشمندی25 از خصوص
چینش همانا پیراچینشی از منظور میکنند.27
برنامهریزینشدهویاتصادفیاست.ازاینجهتبرخی
ازمحققانمانندهلناجیازاینعبارتاستفادهمیکند
وبراینباورندکهبخشیازکالژهابرهمیناساسشكل

میگیرند.
میتوان زیباییشناختی گونهشناسی دنبال به
نخستکلیةآثاررابهکالژیوغیرکالژیتقسیمکرد.
آثارغیرکالژیآندستهازآثارهستندکهبرگرفتگیها
وبینامتنهایشانبهطورضمنیصورتمیپذیردویا
اینكهدرآنهابهروابطمحتواییبسندهمیشود.شكل
تقریباًنابیدارندیعنیهمةعناصرازیکصداوجنس
هر و نمیپذیرند ظاهر به را خارجی عنصر و هستند
آنچیزیکهواردمیشوددریکفرایندوطرحازپیش

صورت انطباق و خودسازی آن از نخست مشخص
یكدست، آثار از دسته این دلیل همین به میگیرد.
خالص،هماهنگوهمگرابشمارمیآیند.درمقابلآثار
کالژیبهآندستهازآثاریاطالقمیشودکهباپذیرش
بهطور و دریافتشان و بیرونخلق از متنهایی پاره
کلیزیباییشناسیشانمتفاوتاست.ایندستهپذیرای
عناصردیگرمتنهاهستندوالزامیبرایازآنخودسازی
وانطباقکاملنمیبینند.دراینجااینآثارکالژیرابه

دوگونهاصلیتقسیممیکنیم:پیوندیوناهمسان.
باتوجهبهچندمعناییبودناینعبارتها،نوشتار
حاضربرایهریکتعریفخاصیرادرنظرمیگیردو
چنانچهمالحظهخواهدشدبراساسایندومفهومدو
تفكیکمینماید. ازهم را بینامتنی آثارکالژ از گونه
تیفنساموئلدرمقالهایباعنوانپیوندیتوناهمسانی
اشارهداردچنانچهیكیراچارچوب ایندو تفاوت به
فرض عناصر این روابط را دیگری و ناهمگون عناصر
نمودهاست.بههمیندلیلدرپیوندیتنوعیثباتودر
 voir Sorlin 2001 :( میبیند پویایی نوعی ناهمسانی
برداشت عبارت دو این از ما که معنایی البته .)175

کردهایمبانظرساموئلتفاوتهایینیزداردکهمالحظه
خواهدشد.

کسژ پیوندی 
عبارتی شده، گرفته هایبرید معادل که پیوندیت
گاه ندارد، و نداشته مثبت ارزشی همیشه که است
موجبشكلگیریتصاویریدهشتناکدراسطورههاو
یاپیكرههاینافرمژنتیکگردیدهکهبهآنارزشیمنفی
میدادهاست.دربرخیمواقعپیوندیتوهیوالییبودن
نیمی که وحشت اسطوره پان، )مانند میآیند هم با
انسانونیمیمیشبود(ومفاهیمنزدیکبههمتصور
شدهاند.بااینحالدراینجابدونتوجهبهارزشمنفی
ومثبتبیانگرصورتیخاصازترکیبوهمزیستیمیان
مثبت و منفی ارزش زیرا متنهاست. پاره یا متنها
واژگون بلكه دگرگون فقط نه پارادایم تغییر با گاهی
میگردد.پیوندیتدرنوشتارحاضرازهمنشینیمتنها
یاپارهمتنهابرایشكلدهیبهیکمتنمتكثربوجود
با میآید.موضوعمهمایناستکهاینهمنشینینه
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انكارهمدیگربلكهبیشترباهمكاریعناصرگردآمدهبا
همشكلمیگیردواینویژگیچنانچهخواهیمدیدآن
پیوندیت عناصر دهد. می قرار ناهمسانی مقابل در را
میتوانندباهممصالحهکردهویکفضایمتنیباروابط
همزیستی2۸ فضای در باشند. داشته را همزیستانهای
یكدیگر تكمیل به متن یک یا پدیده یک عناصر
میپردازندومیتوانندباهموحدترابهنمایشبگذارند.
عناصر که است مسالتآمیز و آرام فضایی چنین در
معنای و صورت درونمتنی، تعامل با دهنده تشكیل
اهمیت در مولینه میگذارند. نمایش به را تازهای
پیوندیتدرهنرمینویسد:»واژةپیوندیتدرعرصةهنر
از را بنیادینکههنرکنونی امروزهمانندیکموضوع
اواخرسالهایهشتادبهنمایشمیگذارد،بهمثابةیک
Mo-( فرایندجاریوغیرقابلاجتنابقلمدادمیشود«
linet 2012 : 6(.پیوندیتکهقدیمیترینصورتکالژی

استهموارهموجبزایشصورتهایتازهشدهکهالبته
درگذشتهبهعنوانزایشیارزشمندبهنظرنمیرسیدو
بهایندلیلنیزموردتوجهمنتقدانقرارنمیگرفت.اما
همینمسئلهتكثروعاریتدرهنرمعاصرموجبتمایز
از لطیف نوعی همواره پیوندیت در است. گردیده آن

ناهنجاریوناگونگی29همدیدهمیشود.
بهدلیلتعاملوهمگراییعناصرمتكثر،گرچهمتن
ازابهاموالیههایمعناییمتعددیبرخوردمیگردداین
ابهامنسبتبهناهمسانیکمتراست.معناآسانتردریافت
میگرددزیراهمةقسمتهایمتنیدرانتقالمعنایی
از که پارهمتنها دارند. همكاری مشترک بیش و کم
دست متنی30 امتزاج به آمدهاند گوناگون افقهای
مییابندکهدرآنهماهنگیقابلمشاهدهاست.امتزاج
افقهاهمانطوریکهنزدهرمنوتیکیائوسینیزوجود
معنارهنمونمیگردد. وتصریح تقلیل بهطرف دارد
خلق پیوندی متن متكثر جمع که معنایی بیتردید
میکندبامعنایتکتکعناصروپارهمتنهاتفاوتو

گاهبسیارمتفاوتاست.
پذیرفته عناصر میان بتواند پذیرا متن اینكه برای
قابلیت به نیازمند نماید ایجاد همزیستی شده
را متنهایی باید نخست یعنی است. انطباقسازی31
بپذیردکهانعطافپذیرباشندودومفضایمتنیخاصی

همنشینی و همكاری امكان آن در که دهد شكل را
در متنپذیری و انطباق موضوع باشد. آمده فراهم
پیوندیتبسیارمهمواساسیاست.شعرسعدییكیاز

نمونههایمناسبچنینمتنپذیریوانطباقیاست:
پاکــزاد فردوســی  گفــت  خــوش  چــه 
بــاد پــاک  تربــت  آن  بــر  رحمــت  کــه 
اســت کــش  دانــه  کــه  مــوری  میــازار 
کــه جــان دارد و جــان شــیرین خــوش اســت
ســنگدل و  باشــد  انــدرون  ســیاه 
تنگــدل شــود  مــوری  کــه  خواهــد  کــه 
زور دســت  ناتــوان  ســر  بــر  مــزن 
کــه روزی بــه پایــش در افتــی چــو مــور

وشاهنامه بوستان متنهای پیوند اینجاشاهد در
در انطباقپذیری و پیوندهمزیستی این در و هستیم
تجلیل میشود. مشاهده آن عمیق و گسترده شكل
سعدیازفردوسیوآوردننقلوقولازاوچناندر
یكدیگر از که است افتاده جا سعدی شعر متن
جداییناپذیرمینمایاند.درایناشعاردومتنبادوزمان
ومكانومؤلف،همچنینگفتمانکموبیشمتفاوتبا
هم،بهطورتنگاتنگعجینشدهاندومتندورگهایبا

معناییتقریباًواحدراخلقنمودهاند.
پیوندیتدستههاوزیرمجموعههایگوناگونیدارد
پیوندیت مانند اشكالی از محققان برخی که
پیوندیت زمان-مكانی،33 پیوندیت گفتگومندی،32
هویتی34وپیوندیتزایشی35سخنگفتهاند.درپیوندیت
بههممتصل تكههای یعنی نوعیمتنموزاییكی36 با
و اینتكهها بهطورمعمول اما شدهسروکارداریم.

برادههاباهمشكلکالنیرابهنمایشمیگذارند.

ناهمةانی:۳۷ 
ازمهمترینویژگیزیباییشناسیکالژبهخصوص
مدرنوبهویژهپستمدرنکهشایدسایرویژگیهارا
نیزبتواندرآنجایدادناهمسانیآناست.دونولندر
رسالةدکتریخودکهبههمینموضوعاختصاصیافته
استمینویسد:»کالژعاریتیاستکهپیشازهرچیز
دریکصورتنامتجانسجلوهمیکند.مانندیکنقل
و میزند برهم را آن همگرایی که متن یک در قول
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دریک انطباق وعدم ناپیوستگی از اختیاری عالمتی
متنمحسوبمیشود«)Dunoulin 2006: 17(درکالژ
ناهمسانعناصردربرابرهمقرارمیگیرندوبهانكارهم
میپردازندیعنیبرعكسوضعیتپیوندیتکهعناصربا
همرابطهایمسالمتآمیزداشتندرفتارمیکنند.هلن
بر کالژ بازتعریف عنوان با خود مقالة در نیز اجی
مینویسد: و ورزد می تأکید آن عناصر آشتیناپذیری
از سخن میشود، گفته سخن کالژ از که »هنگامی
ابژهایزیباییشناختیاستکهقسمتهاواجزایآن
آشتیناپذیرهستندوامكانترجمةبهشكلتوصیفییا
رواییرانیزندارد«)Aji 2003 :37(.درکالژناهمسان
بلكه ندارند همزیستی عناصر پیوندی کالژ برعكس
است مشخص همانطوریكه دارند. همحضوری3۸
همحضوریالزاماًمنجربههمكاریوهمافزاییمیان
زیباییشناسی موجب مسئله همین نمیگردد. عناصر

خاصیدرکالژهایناهمسانگردیدهاستکهفیلسوف
با آن از رانسیر39 ژاک فرانسوی زیباییشناس و
یا و زیباییشناختی«40 تعین »عدم عبارتهای
تعلیق این میکند. یاد نامتعین« »زیباییشناسی
زیباییشناختیازنظرویموجبانفصالاززیباییشناسی
.)Lanctot 2014 : 14(متعارفواختاللدرآنمیگردد
برایرانسیردرچنینمواقعی»هنرناب،هنرکاربردی،
هنرکنشگریوهنرنمادیندرهمآمیختهمیگردد«
ناهمسان آمیختگی وضعیت همین واقع، در .)Ibid(

زیباییشناختی« »تعلیق قولوی به موجب که است
میشود.

ناهمسانییعنیکنارهمقراردادنعناصرگوناگون
به اثر.همچنینگاهی باطبیعتهایمتفاوتدریک
بازنماییهمزمانچندینساختارنیزداللتمیکند.به
و پیوند تلفیق، و ترکیب از خاص نوعی معنای
موجب کالژ است. آمده هم تكثر و تنوع چندمنبعی،
شكلگیریاثرینامتجانسمیگرددیعنیاثریکهدر
آنپارهمتنیاپارهمتنهاییناهمجنسدرکنارهمقرار
گرفتهاند.آدورنویكیازویژگیهایاساسیهنرراهمین
ناهمسانیمیپندارد.»آدورنوبراینباوراستکههنر
امر به رساندن »یاری پی در که است دارایخصلتی
به واقعیت اجبار تحت واقع در که است ناهمسان
همسانی،سرکوبشدهاست«)نکشاهنده46:1392(
)دگرآیینی( نامتجانس و ناهمسان میان آدورنو البته
تفاوتقائلاست.ازنظرویاصلهنربراساسناهمسانی
موجب خود نوبة به ناهمسانی است. گردیده استوار
اغلب دالیلی به تازه پدیدههای و اشكال تا میگردد

نامتعارف،بیگانهوحتیوحشتناکبهنظربرسند.
مقابل در کالژ تا میشود موجب وضعیت این
مفاهیمیمانندهمسانی،وحدت،یكپارچگی،همگونی،
و تأثیراتعمیق از گیرد. قرار نظم گاهی و همگرایی
جدیایکهدراغلبمواردکالژبهجایمیگذاردهمین
ناهمسانگراییاست.کالژمیتواندوحدت ناهمسانیو
یکاثررادرهمبریزدوالبتهدربسیاریازمواردهنرمند
چنینقصدآشكاریرادنبالمینماید.اینشیوهبرهم
زنندهنظمووحدتیاستکهدردورةسنتیبهعنوان
یكیازمهمتریناصولتولیدوخلقمحسوبمیشد.

suze تصویر 1. پابلو پیکاسو: لیوان و بطری
سال 1912

 تکنیك: کوالژ، چوب و گواش روی مقوا
ابعاد: 64 در 50 سانتیمتر

 .)WUSTL( مکان: گالری هنر دانشگاه واشنگتن
منبع:

https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/glass-and-bot- 
-tle-of-suze
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کالژمیتواندهمچنینوحدتصداوبهخصوصغلبه
یکصدارانیزبهچالشبكشد.زیراپارهمتنهایالحاقی
میتوانندنمایندهصداهاییدیگربلكهضدصدایمسلط
تلقیگردند.بدینترتیبدگریاناهمصدایی41میتواند

یكیازجلوههایناهمسانیتلقیگردد.
ایننامتجانسبودنبرخیازکالژهابهمعنایاین
استکهیکاثریکهنقاشانهاستیكبارهدرآنقطعه
فلزیاپارچهوچوبوصلشدهباشد.بهبیانروشنتراثر
محصول یا جنس و نوع چندین از میتواند کالژی
درستشدهباشد.بیتردیدعالوهبراینكهماافقانتظار
خاصیازنقاشیداریمووجوداینهاافقانتظارمارابه
و دریافتی نسبت میدهند، پاسخ منتظره غیر شكلی
است. متفاوت نیز گوناگون جنسهای با ما احساسی
دعوتکالژبرایدریافتیتازهبابرهمزدننظمیکهبه
آنعادتکردهبودیمموجبمیگرددتاکلیتدریافت
و ناهمسانی شود. کشیده چالش به انتظار افق و
نامتجانسبودنازشیوههایرایجاثردردورةپستمدرن
از یكی ناهمسانی گانیو نظر از میگردند. محسوب
پدیدههاییاستکهاززمانآوانگاردهابهعنوانییكیاز
voirGag-( مهمترینشیوههایخلقاثررایجشدهاست
انواعی پیوندیت مانند نیز ناهمسانی )non 1993 : 62

صورت متفاوتی موضوعات و حوزههای در یعنی دارد
ناهمزمانی،42 از: عبارتند آنها از تعدادی که میگیرد
به است مناسب حال ناهممكانی.44 و ناهمحسی43
نمونههاییدراینزمینهاشارهشود.یكیازنمونههای
»شیشه عنوان با پیكاسو اثر کالژ معروف و اولیة
بطریسوز«استکهدرآنعالوهبرنقاشیهندسیاز

روزنامههایدورانخویشاستفادهاست.
دردرون روزمره روزنامههای از استفاده با پیكاسو
متنمیانچندینرسانهونظامنشانهایتعأملوتقابل
آنها از بخشی روزنامههاییکه است.کالژ ایجادکرده
ژروه پره-سنت در تظاهرات1912 اخبار به مربوط
پلیس توسط که است صلحگرایی و آنارشیست گروه
سرکوبمیشودوبخشیدیگرازروزنامههامربوطبه
مانند کشورهایی آن در که است بالكان در جنگ
عثمانی علیه صربستان و مونتنگرو یونان، بلغارستان،
متحدشدهاند.چنانچهمشاهدهمیشودپیكاسوبااین

اثردوگانههایسنتیهنروزندگی،سیاستونقاشیدر
برهممیزندواجازهمیدهدباعناصرناهمسانمعنای
متناقضنما معنایی و نموده واسازی را نقاشی سنتی
مقابل در نگرش این که پیداست ناگفته نماید. خلق
جریانهایمتنگرامانندفرمالیستهاوساختارگرایان
گفتگومندی مانند دیگر برخی به و میگیرد قرار
باختینینزدیکمیشود.یكیدیگرازنمونههایمعروف
دالی مونالیزای فتو-کالژی اثر به ناهمسانی کالژ

برمیگردد.
دراینتصویردالیچشم،لبودستمونالیزاکهسه
عنصرمتمایزکنندةایننقاشیداوینچیقلمدادمیشوند
را خودش دستان و سبیل چشمان، و داده تغییر را
گذارده،بهعالوهاینكهدردستانمونالیزاپولهمقرار
ناهمسانی از خوب نمونهای هم اینجا در است. داده
مشاهدهمیشود.دوگانههاییمانندهنروثروث،زنانگی
ومردانگیهمچنینلطافتوخشونتموجبمیشوند
تاعناصردرونمتندریکتضادعمیقبهنفیوانكار

یكدیگربپردازند.

تصویر 2. سالوادور دالی/ فلیپ هالسمن
عنوان: دالی مونالیزا/ سال1954

 تکنیك: فتومونتاژ
 ابعاد: 8 در 10 سانتیمتر

منبع:
https://www.dalipaintings.com/self-portrait-mo-

na-lisa.jsp
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پیشازنتیجهگیریمناسباستیادآوریشودکه
کالژ میان تمایز که اینجاست در مشكل بلكه مسئله
پیوندیوکالژناهمسانتمایزیدفعیوقطعینیست
از برخی دلیل بههمین است. وطیفی تدریجی بلكه
مواردبیانگرپیوندیتکمتروبرخیبیشترهستنددر
نتیجهبخشیازپیوندیتبهناهمسانینزدیکوبخشی
دیگردورمیشوند.چنینوضعیتیگاهیتفكیکایندو

ازیكدیگرراسختودشوارمیکنند.

نبیجه 
رویداد یک عنوان به را کالژ پدیده حاضر مقالة
زیباییشناختیموردبررسیقراردادهاست.رویدادیکه
هستیشناسیوشناختشناسیبخشیازآثارهنریرا
از نوع این مینماید. اساسی دگرگونیهای دستخوش
و سنتی زیباییشناسیهای مقابل در زیباییشناسی
قرار کانت استعالیی زیباییشناسی مانند کالسیک
میگیردوآنهارادچاراختاللیشدیدمیکند.همزمانی
تصادفی اجتماعی و فلسفی نوی جریانهای و کالژ
پیش ناهمسانی حد تا گاه که تكثر این زیرا نیست
در مشترک سپهر و حاکم پارادایم از برگرفته میرود
تمدنبشریدراواخرقرننوزدهمواوائلقرنبیستمو
آمیختگیها، طالیی عصر است. آن از پس ویژه به
تلفیقها،ناهمگونیهاهمچنینتكثرگراییودموکراسی
...درعرصةاجتماعیوسیاسیشرایطمناسبیرابرای
و میکند ایجاد مرتبط هنری و فلسفی مكاتب ظهور
تقویتآنجریانها نیزدرتشدیدو اینمكاتب البته
در تعلیق به از نوینپس پاردایم واقعمیشوند. مؤثر
آوردنوتخریبزیباییشناسیسنتیوکالسیکازآن
برای تازهای زمینههای و میجوید دوری
زیباییشناسیهاینوینرافراهممیآوردکهبینامتنیت
کالژیدراینتغییرسهمقابلتوجهیایفاءکردهاست.
هم از را کالژی بینامتنیت نوع دو حاضر نوشتار
تفكیککردهاست:پیوندیوناهمسانی.کالژپیوندیبر
کالژ ولی متكثر عناصر مسالمتآمیز ترکیب اساس
ناهمسانبرایاساسکشمكشعناصربایكدیگرشكل
و شدهاند پذیرفته میهمان عناصر اولی در میگیرند.
فرایندانطباقپذیرینیزصورتگرفتهاستامادردومی

قصدروابطمیهمانیدوستانهمیانعناصرنیستوبه
در نمیشود. شده یاد فرایند به توجهی دلیل همین
امتزاج و پیوست زیباییشناسی اساس بر یكی نتیجه
تكههایبرگرفتهودیگریبراساسگسستوانفصال
یا ناهمسان کالژ عناصر است. شده بنا تكهها این
دستکمبخشیازآندرجهتتخریبمتنمیزبانبكار
گرفتهمیشودوگونههاییمانندپارودیوتراپوشیرا
دربرمیگیردامادرکالژپیوندیبیشترقصدتداومو
تكمیلمتنمهاجرپذیربهواسطهمتنمهاجرخیزاست
کهگونههاییمانندپاستیشوتداومراشاملمیشود.

پی نوشت
1. Marcel Duchamp
2. Esthétique du choc 
3. Esthétique de la rupture
4. Esthétique de la fragmentation
5. Esthétique non la non-cohérence
6. Collage
7. Bricolage
8. Montage
9. Assemblage
10. Hybridité
11. hétérogénéité 
12. Eleclictisme
13. Métissage
14. Mixte
15. Sémiotique du collage intertextuel, ou la 

littérature à coups de ciseaux in collages
16. Esthétique du readymade
17. Esthétique cubiste
18. Esthétique dadaïste
19. Constructivisme 
20. Michel Maffesoli
21. Rhizomatique
22.موضوعگونهشناسیکالژموضوعیمفصلوپردامنهاست
زیراطبیعتکالژطبیعتیمتكثراستوبههمینرویمی
توانگونههایزیادیرابرایشمتصورشد.بههمیندلیل
دراینجابهیکگونهشناسیکالندرراستایفهمبهتر
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زیباییشناسیکالژیبسندهمیشود.
23. Juxtaposition
24. Superposition 
25. Taxique
26. Parataxique 
27.واژهتاکسیوپیراتاکسیکهبرایچینشمندوپیراچینشی
معنای به یونانی در داردکه تاکسی لغت در ریشه آمده
از نیز نقلیه وسیله عنوان به تاکسی واژه است. چینش
همینریشهبرگرفتهشدهاستکهبراینخستینباردر

زبانآلمانیبكارگرفتهومخففتاکسیمتربودهاست.

28. Coexistence
29. Atypique
30. Fusion textuelle
31. Intégration
32. hybridité dialogique 
33. hybridité chrono-topique
34. hybridité identitaire 
35. hybridité générique
36. Texte mosaïque 
37. hétérogénéité
38. Coprésence 
39. Jacques Roncière 
40. Indétermination esthétique 
41. hétérophonie 
42. Hétérochrone 
43. Hétérosensorial
44. Hétérotopie
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