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 مقدمه 

 2واسطۀ کاربرد واژۀ پیشامتن های نقد نو است که در دهۀ هفتاد، به، یکی از روش1ی شناس یا نقد جنین  نقد تکوینی 

بر روی جلد کتابی از انتشارات   1979طور رسمی پدیدار و اولین مورد اصطالح دقیق آن در به 3نوئل-ژان بلمن توسط 

Flammarion  شد. خاستگاه این نقد، همانند دیگر نقدهای نوین ازجمله نقد   های نقد تکوینی منتشرعنوان تالشبا

نویسندگان   4های خطی متون نوشتاری و نسخهموضوع آن، ابتدا چنان که بینامتنی و نقد فرمالیستی، ادبیات است. آن

موضوع این نقد،    یافت.راهواسطۀ الگوی روشمند خود، به متون تصویری نیز  به  ،پسساست.  قرن هجدهم به بعد بوده

ت،  که در مرحلۀ تولد و پیدایش اسحالیدر  اپرسش دربارۀ عمل آفرینش و چگونگی تکوین متن است و اثر یا متن ر

متن  یک  تکوین  یند  آدقیق فر  ۀیافتن به مطالعبرای دست  گر تکوینیدر این روش نقد، پژوهش دهد.میمطالعه قرارمورد

های پیشامتنی  چنین عوامل و عناصر اثرگذار بر دگرگونیمستندات و اطالعات مرتبط با پیدایش آن، هم  بایست اثر، مییا  

سپس مجموعه  پذیرد.  میمتن، صورتو پیش  6، فرامتن 5سه گسترۀ پیرامتن   کند. بررسی این موضوع درآوریرا جمع

تنها اعتبار مستندات، افزون یابد، بلکه کار بازسازی  شوند تا نهمیشده، بر مبنای ترتیب زمانیشان مرتبمدارک گردآوری

مانده از متن یا اثر و اطالعات  مراحل آفرینش اثر میسر گردد. در مرحلۀ بعد، برمبنای میزان و کیفیت مستندات باقی

رینش هنری یا ادبی  گرفته در مسیر آف های صورتمتنی و پیشامتنی، دگرگونیپیرامتنی، فرامتنی و کمیت مدارک پیش

نقد  بندی گونهدستهشود.  میترسیم تلفیق عناصر  بلکه حاصل  از منتقدان تکوینی نیست،  برگرفته  الزاماً  های متنی، 

بندی اسناد و مدارک  تر، در بخشی از روش کار تکوینی که به دستهتکوینی و ترامتنیت ژرار ژنت است. به بیانی روشن

چه در  های متنی با آناست. اما تعاریف این گونهشدهگوی روابط ترامتنیت ژنت، استفادهدارد، از الپیشامتنی اختصاص

 است، متفاوت و در راستای اهداف نقد تکوینی است. شدهبینامتنیت، تبیین

، نقد تکوینی در هنر و  است در بخش پیشینۀ پژوهش، تنها کتاب موجود به زبان فارسی که به این موضوع پرداخته

شکر اسداللهی است. در این کتاب، با استفاده از ترامتنیت  نوشتۀ آقایان بهمن نامورمطلق و اهلل،  1388ت به سال  ادبیا

است. کتاب دیگری که در فصل  به بررسی امکان استفاده از این نقد در مطالعۀ آثار ادبی و هنری پرداخته شده  ژنت

 1377سال  به    8نوشته ایو تادیه، ژان  7نقد ادبی در سدۀ بیستم دهم خود به صورت اجمالی به معرفی این نقد پرداخته،  

و  منیژه کنگرانی در مقاله است. تکوین  فرآیند  ترسیم  به  تکوینی  نقد  از  استفاده  با  گرنیکا  تکوینی  نقد  با عنوان  ای 

های اسپانیایی پیکاسو در  بررسی عناصر پیرامتنی این اثر، تأثیر ریشه است.رنیکا از پیکاسو پرداختهآفرینش تابلوی گ

المان همترسیم  تابلو،  این  در  اسب  و  گاو  سر  تصویری  نقش  های  بنچنین  و  و  مایهعناصر  کالسیک    ها مبلس های 

نمایش سرگذشت غمدر نشان میراستای  را  نتیجه میانگیز یک ملت  این  به  او  از سوی دیگر،  رسد که عنصر  دهد. 

بوده است. سجاد باغبان ماهر در مقالۀ خود با عنوان نقد تکوینی    9از روبنس متنی این اثر، تابلوی چهرۀ کریه جنگ  پیش
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 نقد تکوینی پردۀ نقاشی هجران شمارۀ یک،اثری از حبیب اهلل صادقی 

از سعی  نقاشی  پردۀ  ایران،  معاصر  نگارگری  از  معیریاثری  نام جامهد  با  تحلیل  زاده  الگوی  برمبنای  را  کاغذین  های 

هایی است که متأثر از  است که پیشامتن اصلی این تابو، اسکیسگیری کردهگونه نتیجهتکوینی، بررسی نمود. او این

چون، سفر  های عناصر پیشامتنی، عواملی همچنین، در دگرگونیتابلوی پیکرۀ زن نشسته از مکتب اصفهان است. هم

مطالعاتی هنرمند به آلمان و آشنایی او با هنر مدرن، شرکت در اولین بینال نگارگری، آشنایی با زیباشناسی هگل،  

 واسطۀ نقاشی ایرانی، اندیشۀ موالنا جالل الدین بلخی و تأثیر بیتی از غزلیات موالنا اثرگذار بوده است.  شیفتگی نقاش به

توان  است، می، در قلمرو این نقد، صورت پذیرفتهاروپایی، آمریکا و کانادار کشورهای  از میان مطالعات ارزشمندی که د

  لوئی ژان  از  ای مقالهو    1994به سال      ” "11Critiques de critique génétique، با نام10لویی هی ای از  به مقاله

ou un avatar moderne de la  discipline nouvelle La critique génétique : une  "12  نام   با  لُبراو،

philologie ? "    نام   با    1994در کتاب خود در    گرزیون   آلموت   چنین هم  اشاره کرد.  1992به سال  Eléments 
13de critique génétique  شناسانه و با محوریت قرار دادن  ای روشبه گونه  ترین منابع نقد تکوینی است،که از مهم

 شود تا به الگوی تحلیل آثار نوشتاری، دست یابد.  نویس« به موضوع این نقد پرداخته و تالش میدست»متنِ 

که متناسب    است   یادی بن  رو،پیش   هدف   اساس   برتحلیلی است. اما  -توصیفی و روش،    ت یماه  ی مبنا برپژوهش حاضر  

است. شیوۀ  شدهنظری استفاده-تجربی و بنیادی -شده، در تحلیل آن از هر دو دستۀ بنیادی با مورد مطالعاتی انتخاب

چنین از طریق  برداری، همای و از طریق مراجعه به کتابخانه و فیشصورت کتابخانههای این نوشتار، بهگردآوری داده

 ست. اگوی حضوری با هنرمند، بودهوگفت

 . نقد تکوینی1

پردازد که چگونه یک متن یا اثر هنری، در فرآیند خلق، متأثر از تحوالت فکری و روحی  نقد تکوینی به این موضوع می

گویند. از سوی دیگر،  شناسی نیز میرا نقد جنینشود. به همین دلیل است که  آنمؤلف، دچار بازسازی و دگرگونی می

کند که موضوع بر سر »مسیر آفرینش« است.  ن نکته را تأیید مینیز، ای   génétiqueشناختی کلمۀ  نگاهی به ریشه

زمان به معنی »شدن« و »هستن« است«  خورد که همپیوند می  gennêtikosیونانی    »کلمۀ ژنتیک به فعلچرا که  

(Le Men, 2004, 12)  .م؛ نخست،  کنییند خلق یک متن یا اثر هنری را به سه مرحله تقسیمآفرچه  رو، چناناز این

نهایی تا متن  از شروع  نهایی، دوم  پیشامتن،  به مرحل،  پسامتن، سوم  متن  و 14نخست، یعنی پیشامتن   ۀ نقد تکوینی 

  ۀ دقیق در حوز  ۀییافتن به یک مطالع( بنابراین برای دست4،  1391،  و اسداللهی  مطلق )نامور  دارد.زندگی اثر توجه

و 15تکوین متن  پذیرد:  میاین مطالعه در دو مرحله صورت.  نماییم مطالعههای آن را  بایست پیشامتنیند خلق، میآفر

پردازد که موجبات بروز خالقیت را فراهم  آوری عواملی میگر تکوینی به جمعنقد تکوینی. بدین منظور، ابتدا پژوهش

کند تا بتواند برمبنای مستندات گردآوری  اثر می  16تکوینی   است. در این مرحله، منتقد اقدام به تشکیل پروندۀآورده

 
10 Louis Hay 

 نقدهای نقد تکوینی  .11
 ای جدید، یا تحولی مدرن از زبان کاوینقد تکوینی: رشته .12

 عناصر نقد تکوینی  .13
14texte-Avant 

15. texteGenèse du .   
 دهد.  یمرا شکل ینینقد تکو  یمطالعات ۀکریپ ،ینیتکو  ۀنامند. پروندیم  ینیتکو ۀ اثر را پروند ک ی  نی مربوط به تکو ی هااسناد، مدارک و نسخه ۀ مجموع :16
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ست که در چهار حوزۀ پیرامتن، فرامتن، پیش  پروندۀ تکوینی شامل اسنادی  شده، چگونگی پیدایش اثر را بازسازی کند.

باط میان هریک از  شده، به کشف ارتآوریهای جمعبایست، برمبنای دادهشوند. او میبندی میمتن و پیشامتن، طبقه

گونگی کاربست آن در فرایند تکوین، بپردازد. اما مرحلۀ دوم، نقد تکوینی است. در این مرحله، به تحلیل  این عناصر و چ

شناسی، فرهنگی،  های ادبی، تاریخی، اجتماعی، سبک شده در مرحلۀ نخست، اعم از دادهآوریهای جمعو مطالعۀ داده

ها  این دگرگونیشود. و به چرایی و چگونگی  گر تکوینی پرداخته میوهشخانوادگی و امثالهم و شکل نهایی اثر، توسط پژ

   .(72_68 :1391)همان،  شود میپاسخ داده

 نقد تکوینی

 مرحلۀ دوّم  مرحلۀ اوّل 

 نقد تکوینی تکوین متن 

  تمام اسناد مرتبط با متن گردآوری

 

 ها تجزیه و تحلیل داده
 گذاری مدارک تاریخ

 مدارک با توجه به نوع آنبندی دسته

 بررسی درستی و صحت مدارک

 بندی مدارک، از جهت تکوینی و موضوعی دسته

 
 . مراحل روش نقد تکوینی. 1جدول

راستای کمک به درک و شناخت  گری و دردهد، در مقام روشنکه قضاوتی انجامآنگر تکوینی این است، بیکار پژوهش

 شود«کردن دیدگاهی استقرایی، بر زیباشناسی اثر، متمرکزکند و با جایگزینقیاسی را رهادقیق متن یا اثر هنری روش  

(Hurlebusch, 1997 :162.بنابراین، این نقد بر مشاهدۀ دقیق استوار است .) 

 . توصیف پردۀ نقاشی »هجران شمارۀ یک« 2

 
 (URL1، )سانتی متر، میکس مدیا 120در  260  ،1368   ،، شمارۀ یکهجران، اهلل صادقیحبیب  .1تصویر
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  شد. افقی اجرا  -مستطیلی   در کادریو    مترسانتی  140در    260ابعاد    در  1368ماه  بهمن،  شمارۀ یک   هجرانتابلوی  

 (  1)تصویر 17.مدیاستتکنیک این اثر، میکس

که نی در دست دارد، در قسمت چپ  حالیفیگوری انسانی در    اند. شدهعناصر اصلی این تابلو در سطحی افقی گسترانده  

اند که گویی حاصل  شدهشکلی تصویر    اند، بهکردهو یک سوم اثر قرار گرفته است. عناصر بصری که این فیگور را احاطه  

های تابلو  را از دیگر بخشای آنهنرمند با قرار دادن سر فیگور بر فرمی دایره  ارتعاشات طنین نوای این ساز هستند. 

مثابه خورشید که در فضای پشت او قرار  ای بهقدسی است که از مرکز دایرهاست. این فرم، شبیه به هالۀ م کرده  اجد

دارند و حرکتی  دایره نیم  بهشبیه    که فرمی   شود میدیدهای  های فرشتهسمت راست تابلو، بال  در است. کرده دارد، عبور

که  است  شدههای فرشته، پوشانیده  مشابه بال  های مدوریفرم  باسرتاسر تابلو  اند.  نمودهایجاد    تابلو  درونسمت  را به  

به عمق می از سطح  را  اثر، ضرب  گسترانند. نگاه مخاطب  این  اجرای  در    موقلمآهنگ  هنرمند در  راستای مقاصد  را 

وجه فیگوراتیو غالب، این تابلوی نقاشی از    رغم علیاست.    دادهصورت سطوح رنگی پیوسته قرار    زیباشناسی خود، به

تقابل با عنصر واقعی فیگور،    کند. وجود عنصر خیالی بال فرشته درمیرا تداعی  18ای سوررئالیستی برخی وجوه، جلوه

رفتن  های بصری و شیوۀ قرارگچنین استفاده از الماندارد. هماست، که به رؤیا شباهتنموده  واقعی را خلقفضایی غیر

که در راستای اهداف    غالب رنگی این تابلو، دو رنگ زرد و آبی استاست. به اثر بخشیده  سوررئالیستی ها، اتمسفری  آن

 19است. شده هر حیات هستند، انتخاببخشیدن به نور و آسمان که مظ نقاش و برای تجسد

 . عناصر پیرامتنی  2

در طول    کنند وخانوادگی هستند که همانند رحم، پیشامتن را احاطه میای از متون اجتماعی و  جموعهمها،  پیرامتن

ها در عمل آفرینش،  اما نقش پیرامتن  .نداشده  یی در متن نها  یدگرگون  منجر بهگذاشته و    ریبر مؤلف تأث  ،شامتن ی پ  شیزا

بر   آن  تأثیر  میزان  گوناگون،  عوامل  به  بسته  و  است  متفاوت  آفرینندگان  پیشامتننزد  میتحوالت  متغیر    شود ها 

،  هجران شمارۀ یک بخشی به تابلوی  چه به عنوان عناصر پیرامتنی در شکلآن(  18-17:  1391)نامورمطلق و اسداللهی،  

 است، به شرح زیر است:تأثیرگذار بوده

 . زمینۀ عاطفی1.2

گذار انقالب  ست؛ رحلت امام بنیاندارد، متأثر از رویدادی واقعیمی  گونه که هنرمند اذعانایدۀ ابتدایی این نقاشی آن

این در  میاسالمی. صادقی  بهگوید:  باره  امام،  فوت  از  علقهپس  عاطفی  دلیل  داشتهعمیقی  های  امام  با    بیمار   ام،که 

خواست روح از  می  مکه دل ای  گونهبه  ، گذاردمی  جایمن بر  ها تألماتی را در  ت. رنج حاصل از این اتفاق، تا مد مشومی

خاکی  ،شود  جدا  مبدن جسم  حضورام  تا  مادی  دنیای  حالتی  نیابد.    در  در  زدن  تبمن  به  شروع  ناامیدانه،  و  آلود 

  شمارۀ   هجران  شود که نام آن را میی  روز پس از فوت امام، تابلویحدود بیست    آن در   ۀ ، که نتیجنمودمهایی  اسکیس
  عین احساسی و در  واکنشی  زند.  مینوعی تخلیۀ روحی دستانگیز، بهنقاش در واکنش به این رویداد غم20گذاشتم.   دو

 
 شخصی هنرمند است. ۀ این تابلو، هم اکنون در موز 17

18Surréaliste  
 .اندنمودهبیانوگوی حضوری با نگارنده،  در گفت نقاش، برمبنای سخنانی است که  در توصیف این تابلو شدهمطالب گفته 19
 گوی حضوری نگارنده با نقاش است. وبخش عمده ای از اطالعات و داده ها دربارۀ این پردۀ نقاشی، حاصل گفت 20
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دربیانحال،   امام، عامل  یابد.  می  وررئالیستی تجسدس-ستی قالبی سمبولی   گرانه که  به  بنابراین، علقۀ صادقی نسبت 

 بنیادین تکوین این تابلو است.  

 . جریان هنری 2.2

گو  وست. از گفتشود، نگارگریگرفتهنظر  عنوان عنصر پیرامتنی این پردۀ نقاشی در  تواند بهعامل اثرگذار دیگری که می

زعم   که به چنانآن است.نقاش متأثر از نگارگری بوده ر،شد که در ترسیم فرم فیگور این اثبا صادقی این نتیجه حاصل

گوید: نگارگری، ترکیبی از زمین و آسمان است. او این  . او میاستکشیده  تصویر   فضایی مثالی و مینوی را به  ،خود

ترکیب در  را  المانتأثیرپذیری  و  عناصر  پرسوناژ  بندی  داشتن  جنسیت  عدم  همچنین  اثر،  این  تجسد  های  اصلی، 

رویداد،    جز تأثیرپذیری از نگارگری، به اذعان هنرمند، او در خلق و آفرینش این تابلو متأثر از هیچبهاست.  بخشیده

 است. جریان فکری، هنرمند، سبک هنری خاص و ساختار پیرامونی دیگر نبوده

   ی فرامتن. عناصر 3

کنار سایر عناصر نقد تکوینی،  شوند و درمیقالب نقد و یا تفسیر تعریف  شود که درمیهایی اطالقها به متنفرامتن

چه متن نباشد، فرامتن نیز  ای است که چنانگونهمتن و فرامتن بهسازند. ارتباط میان  میمطالعۀ متن نهایی را ممکن

ایننخواهدشکل قرار  راستای مطالعۀ متن اصلی، مورد  هنری است و درگونۀ متن، غالباً غیرگرفت.  گیرد.  میاستفاده 

به دو دسته تقسیم 27-26:  1395)نامورمطلق،   فرامتنشود. نخست آنمی  ( فرامتن،  از  است که توسط  هایی  دسته 

ها، غیرمؤلفی اطالق  گیرد. به این دسته از فرامتنمی  اشخاص و یا نهادهای دیگر دربارۀ متن، در اختیار منتقد قرار 

 شود.  شود، فرامتن مؤلفی نامیده میهایی که به واسطۀ مؤلف در اختیار منتقد قرار داده میشود. اما فرامتنمی

 

 . فرامتن غیرمؤلفی1.3

رئیس  زمان  اوریو، در آن از این اثر دانست. 21چی اُوریوایتوان در قدردانی آقای کِهغیرمؤلفی این اثر را می  تنها فرامتن

  دانی از این اثر درر قبودند. و دبودند. او این تابلو را در دوساالنۀ نقاشی ایران دیده  هنرهای زیبای توکیو ۀ وقت دانشکد

گردد. و  می شود و سپس باز به سمت خداوند بازمی ، انسان با نوای نی متولدنوازد که خداوند، نی میزمانیاست: گفته

گوید: ایشان  . صادقی میکندمی  د، حمایتنکنمی  کشند و یا همچون آهویی نحیف گریهمی  خداوند کسانی را که رنج

قالب نقاشی دیواری در ابعاد    عالوه، این اثر را درکنم و بهخواستند که در مسابقۀ هنرهای ظریفۀ توکیو شرکت  از من  

بود  گرفتهایشان قرار  توجه  قدری تابلوی نقاشی بنده، مورد  کنم... به    یکی از دیوارهای پارک هاراچیکو در توکیو اجرا

نمایند.    دهم، نشانی را با اندک تغییراتی از روی این تابلو، ساخته و به سازمان ملل اهدا  که از من خواستند، اجازه

 (2)تصویر

 
21Keiichi Uryu  
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 ( URL2نشان اهدایی به سازمان ملل، )  حبیب اهلل صادقی،  .2تصویر

 فرامتن مؤلفی  . 2.3

ساز شناخت و درک بیشتر  نمود که زمینهصادقی دربارۀ دلیل انتخاب کادر و توصیف عناصر اصلی تابلو توضیحاتی ارائه  

که فضای کافی برای گستراندن بیان روایت  کردم، برای اینافقی انتخاب-بود: تعمداً، کادر را مستطیلیاز این اثر خواهد  

همین   کنید، متأثر از نگارگری ایرانی است و بهمیدر سمت راست تابلو مالحظه   باشم... فیگور اصلی کهام داشته گونه

شکلی است که  نباشد. صورت ظاهری این شخصیت به  تشخیص  است، که جنسیت آن قابل  شدهای اجرا  گونهدلیل، به

  امام حقیقت تجلی وجود امام است.  صورت توأمان است... این فیگور برای من دردارای اقتدار مردانه و لطافت زنانه، به  

آل، تجلی وجود خداوند است. و این نی در دستان او، تنها ابزاری است برای  عنوان مظهر یک انسان ایده  به  برای من

   .گردد نوای نی در هستی، متجلی و متکثر ۀواسطکه روحی که باریتعالی در وجود انسان دمیده، بهاین

نی خود از جهت فرمی شبیه به حلق و گردن انسان است.  : دهدمیگونه توضیحرا این خود تابلوی حضور نی در نقاش، 

.  شما آوای من است  ۀشد و در حنجر شما نایی بودید که به فرمان من، در شما روح دمیده  شده که  در قرآن گفته

روحی است که از وطن  ۀ  نماد و نشان  ونچکه هم  نی  از  تعریف نمادین  کند، میچه نقاش روایتو برمبنای آن  بنابراین

خواهد به نیستانی که از آن جداشده،  برد و میمی  افتاده و با صدای نافذ و محزونش به خداوند شکایت  واقعی خود دور

بخشیدن به طنین الهی، که توسط انسانی    ای است برای مادیتمصداقی در اثر مذکور ندارد و تنها واسطه  ، بازگردد

  نیز حضور  استفاده از نی و آالت موسیقی در آثار دیگری از نقاش   صدا درآورد.  را به  آوای آن  ،تواندشود که میمینواخته 

 ندارد.   وجود  هجران شمارۀ یکها و تابلوی است، ارتباطی میان آنداشتهچه صادقی اظهار اما مطابق آناست. داشته 

عنوان یک مقام ناظر و یک حقیقت واال مرتبه،  فرشته بهدهد:  میگونه ادامهاثر، این هایهنرمند در توصیف دیگر المان

فضایی الهوتی و    ، شودمی  نوعی ارجاع زمین به آسمان که حضور او موجب  دهد. بهمی  زمین و آسمان را به هم پیوند

چرخش بال فرشته برای منِ    .نی اوساز  هم ناظر بر انسان است و هم متأثر از آوای    او شود.    آسمانی به اثر بخشیده

به بال طاووس است.  هنرمند،  بال سیمرغ،  بال جبرئیل،  را    نوعی  اثرم  برملودی میهمانند یک  من  مبنای  بینم که 

های موسیقیایی  ند. حس برگرفته از نتزمی  وار، غریو نی را فریادهای دایرهاست و در فرم  گرفته های موسیقیایی شکلنت

  ۀ انتشاردهند  ،. حنجرههستند  این اثر   لۀ است. موسیقی و نی شاکشده  ها و سطوح رنگی در این اثر متبلور به شکل فرم
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او همچنین دربارۀ شخصیت فیگورهای    است.  شده  این نوای موسیقیایی است. نوایی که از منشاء اذلی در حنجره، دمیده

های  هایی هستند سیاه یا سفید و یا هردو. در نقاشیدیگر آثارش توضیح می دهد: تابلوهای من، حامل شخصیت  این اثر و

 من، شخصیت خاکستری جایگاهی ندارد. 

در خود  فکری  و  ذهنی  فضای  ایننقاش،  را  نقاشی  پردۀ  این  خلق  توصیفزمان  دیگر،  قهرمانکند:  میگونه  ما  های 

که در قلب و خاطر مردم    ندهای الهی بوداومانیستی و فیزیکی نبودند. برای ما قهرمان، فرشتگان و اسطورههای  قهرمان

« )گودرزی و  بود  ها کردند. و امام یکی از این قهرمانمی  هایی بودند که برای انقالب فداکاری آدم  ، . قهرمانندداشتجای

و  »  ۀ شریف   ۀ مصداق آی  چنینهم  کند امامیه به یک واقعیت تلخ اشارهاین اثر اگرچاز دیدگاه او،    (.217:  1387دیگران،  

  «کن ۀ »خداوند با کلمدرواقع  عالم، تجلی الهی است.    :گویداو در تبینن این مسأله میاست.    « نفخت فیه من روحی

عرش تا فرش  . یعنی کل عالم ممکنات و کل هستی از ملک و ملکوت و ناسوت و جبروت و الهوت، از  جهان را آفرید

که نفخۀ الهی است. مالصدرا معتقد است از حقیقت وجود، چیزی در  از ذره تا کهکشان، همۀ هستی کائنات، تو گویی

ها وابسته به آن است و از  نیست و وجودیت آنهمۀ موجودات و اشیای عالم است که اگر آن نباشد هیچ شیئی موجود  

درک  شود که برای ما قابل واسطۀ همین، تبدیل به چیز دیگری می یز بهچکند. و هرآن تعبیر به »نفس الرحمان« می

 نیست.

 یمتنپیش. عناصر 4

  ندآیفر  ان یاه در جرگناخودآ  ا و یصورت خودآگاه  که مؤلف بهشود  میگفته  ی مستقل   و یا آثار   ها متنها، به  متنشیپ

دیگر  آثار مستقل    ایو    هنرمند   نیشی آثار مستقل پ  توانندیآثار م   نیاست. اردهکاستفاده  ایو    رفتهیپذر یها تأثخلق از آن

بلکه    ، ستندیهستند که متصل به متن ن  ی و ادب  یهنر  ون اغلب متها،  برخالف پیرامتنها  متنشیپ   ا. ام باشندهنرمندان  

توان بر حسب ماهیت،  میپیش متن را نیز    .(21-20:  1391)نامورمطلق و اسداللهی،    ند ت هس  نهایی   اثرگذار در متن 

های  های متعلق به مؤلف است و گونۀ غیرمؤلفی، متننمود. گونۀ مؤلفی، متنبه دو دستۀ مؤلفی و غیرمؤلفی تقسیم

 دیگر مؤلفان.

 غیر مؤلفیمتن . پیش1.4

گیری و  گیری شد که شکلنتیجهگوی حضوری با صادقی، این گونه وپذیرفته دربارۀ این اثر و گفتدر مطالعات صورت

متن غیرمؤلفی  پیدایش این تابلوی نقاشی متأثر از هیچ متن ادبی و یا هنریِ غیرمؤلفی نیست. بنابراین، این اثر فاقد پیش

 است.
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 (URL3، )متر. آبرنگ روی مقوا سانتی   30در  40  ،شمارۀ دو  هجران اهلل صادقی،حبیب  .3تصویر

 مؤلفیمتن  . پیش2.4

هجران  عنوان  ابلوی نقاشی آبرنگی باتشده،  متنِ یافتمبنای اظهارات نقاش، تنها پیشدر بررسی این پردۀ نقاشی و بر

متر و حدود بیست روز پس از رحلت امام، در وضعیت نامناسب  سانتی  30در    50است. این تابلو در اندازۀ    شمارۀ دو 

 (3شد. )تصویرروحی نقاش خلق

عناصر فیگوراتیو ،  نقاشی هجران شمارۀ یک برخالف فضای سوررئالیستی غالب در پردۀ  شود،  می  مشاهدهگونه که  همان 

عالوه از عناصر خطی، در  تر است. بهصورتی است که به مربع نزدیک   انتخاب کادر به  ترند.تر و زمینیواقعی  در این اثر 

است.  گرفته خود تر بهاست. فیگور فرشته، فرمی تجسمیشده بحث استفادهزار، بیش از تابلوی مورد قالب فرم نی و نی

و    گلچون نی،  تر است. عناصری همهای رنگی نزدیک هاست که در این تابلو به خاکستریتفاوت دیگر در شدت رنگ 

ابلو توسط  ها از وجه معنایی با این ت ارتباط آن  اما  ،  استشده  استفاده  ماهی، در برخی دیگر از آثار پیشین هنرمند 

 نگرفت. تأیید قرارنقاش، مورد

 یپیشامتن. عناصر 5

شد. پیشامتن، نوعی بازسازی آن  ی مطرحن یدر بستر مطالعات تکونوئل،  این اصطالح، برای اولین بار، توسط ژان بلمن

است تا در استمرار دادۀ نهایی،  کمک یک روش ویژه، توسط منتقد احیا شدهچیزی است که بر متن، مقدم بوده و به

به اسناد و مدارک مادی برجای مانده از متن نهایی    شامتن،ی پ(. درواقع  452:  1377موضوع یک قرائت باشد )تادیه،  

هایی  صورت مداوم در حال تحول و دگرگونی هستند. متننیافته، بههای باز و خاتمهدر قالب متن  شود که اطالق می

می تغییر  و  دگردیسی  دچار  نهایی  متن  به  رسیدن  زمان  تا  که  شامل  شوند.  پویا  نوشتاری،  متون  در  اسناد،  این 

های مقدماتی، کروکی و  ها، طرحطراحی  ها،های نویسنده و امثالهم و در هنرها، شامل اسکیسها، یادداشتنویسچرک 

 مواردی از این قبیل هستند.  

نمود؛ پیشامتن  در نقاشی بر مبنای گونه و میزان ارتباط آن با متن نهایی، می توان به دو دسته تقسیم  پیشامتن را

آندرون  پیشامتن  متنی،برون  به  پیشامتنمتنی.  از  اثر، شکل  دسته  نهایی  از سطح  خارج  و سطحی  بستر  در  که  ها 
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روی    های مقدماتی، اسکیس، اتود، ابوش و امثالهم که برشود. طراحی، طراحیمی  متنی اطالقگیرند، پیشامتن برونمی

ای دیگر از  شوند. دستهمی  ر این دسته، گنجاندهشوند، دکاغذ، مقوا، تخته و سطحی به غیر از سطح نهایی اثر، اجرا می

ها و تغییرات فرم، شکل،  قالب دگرگونیدهند و در  میهایی هستند که بر سطح تابلوی نهایی رخ  ها، دگردیسیپیشامتن

وند،  شمی  که این تغییرات، در سطح نهایی اثر اجرا  جاییگیرند. از آن  میرنگ و ساختار و گاه حتی موضوع صورت  

ها  میشود. از جملۀ این پیشامتن  گذاری  متنی نامهای درونباشند، پیشامتن  گرمستندات مادی که این تحوالت را نمایان

 کرد.   های مراحل اجرای عملی خلق اشارهتوان به بافت و عکسمی

اسی و مهم در نقد تکوینی  های پردۀ نقاشی مورد بحث، به تبیین موضوعی اس در ادامه، پیش از پرداختن به پیشامتن

 شود.پرداخته می

 . اسطورۀ هدف 1.5

هشت ماه  زمان خلق این تابلوی نقاشی که چیزی حدود  رحلت امام تا    ۀ فاصل  در ،  کرده  چه هنرمند بیانمبنای آن  بر

اجرا و انجام  است، نقاش به هدف تکوین این پردۀ نقاشی، مراحل مقدماتی و پیشانقاشی را که شامل  پس از آن بوده

استفاده    بوده که ابتدا باگونه  است. سبک نقاش در اجرای این پردۀ نقاشی، ایننموده  ها و اتودهایی بوده، طیاسکیس

نهایت به ساختار  نموده و در  ها با یکدیگر مطالعهروی جزئیات عناصر بصری اصلی و ارتباط آناز اتود و اسکیس، بر  

متنی از مراحل پیدایش این تابلو حال، مستندات پیشامتنیِ بروناین  است. باکرده  پیدا  دستبندی اثر،  کلی و ترکیب

نماید،    توانست مسیر آفرینش اثر را ترسیمتمام اسنادی را که می  که هنرمندنگرفت، چراگر قرار  سترس پژوهشددر

وضوعی است که در برخی جوامع سنتی همانند ایران  کرد. این همان مباشد، معدوم  ها واقفکه بر اهمیت آنبدون آن

کند. در این  به پایان کار میای که توجه خود را معطوفشود. اندیشهمیبوده و از آن به اسطورۀ هدف یادبا آن مواجه  

گیر  منهایی است که داندارد و تنها به منزلۀ مرحلۀ گذار است. این، یکی از آفتاسطوره، مسیر یا فرآیند جایگاهی  

یافتن به هدف  مبنای چنین تفکری، مراحل مقدماتی اثر، فقط ابزاری هستند، برای دستمطالعات تکوینی است. بر

رو، اسناد مادی مراحل تکوین توسط مؤلف  اینندارند. ازخود، ارزشیخودیتواند متن یا اثر نهایی باشد و بهنهایی که می

  زمان نابود و یا گم مرور    ها، بهدانستنِ آن  اهمیتتوجهیِ ناشی از کمدلیل بیبه    شوند و یامیبردهبین  یا هنرمند از  

ای ناخواسته،  گونهرسد، وجود اسطورۀ هدف در نقاش بهمینظر  به  (172:  1391)نامور مطلق و اسداللهی،    "شوند.می

   .استشدهدانستن مستندات فرآیند تکوین اثر نقاشی مورد بحث اهمیت موجب بی

 متنی. پیشامتن درون2.5

یا تصویرمستندسازی تصویری شامل  ،  نقاشی هجران شمارۀ یک پردۀ  گیری  در زمان شکل از مراحل برداری  عکس 

گوی حضوری با نقاش، او تکنیک و سبک عملی خلق  و. اما طی مالقات و گفتاستنشده،  سطح نهایی اثر  بر  آنی  اجرا

جهت تکنیک  حدودی مراحل تکوین اثر مذکور از  آورد، تا  نمود و این امکان را فراهم  تابلوی دیگری اجرااین اثر را در  

اجرای عملی  مراحل    است وشده    اجرا    ( این نقاشی با تکنیک آالپریما4شود. )تصویرو سبک اجرا برای بیننده ترسیم  

 شرح است:خلق آن، بدین 
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 بازسازی فرآیند خلق.  ،  اهلل صادقیحبیب .4تصویر

و  ابتدا   اثرایده  نقاش،  طرح  توسط  که  اسکیسی  یا  اتود  آخرین  پاستلاست،  شده  گزیده  برمبنای  بوم    با  سطح  بر 

این مرحله، نقاش تالششود.  میپیاده به ترکیبمیدر  اثر، دستکند،  از یک رنگ  سپس  .  یابدبندی کلی  با استفاده 

بر    پاستل نماید که با  طرحی میروی  گذاری و تغییرات برشروع به رنگ مو و روغن برزک،  )خاکستری(، قلم  محدود 

  هم او    کند. می  پیدادست    ی از اثر،تربندی دقیقبه ترکیبشکل او در این مرحله،    بدین  .استشدهسطح بوم ترسیم  

  ی هایبا استفاده از پارچه، افکت  سپس  کند.میطراحیباره  زمان، با استفاده از پاستل بر روی این فضاها، دوباره و چند

در این مرحله    نقاشکند.  میها را معلومروشنی-تیرگی   دهد. همچنین راستای اهداف نقاشانۀ خود به اثر میو در    مؤثر

رزک و تکرار  روی بوم آغشته به روغن بزمانی طراحی با پاستل براین هم  .کندمیبه سطوح رنگی مختلف تقسیم  را  تابلو

 10000استون و تینر  او با استفاده از  نهایت،  در    شود.می  اثرسطح  هایی در  هایالیت  گیری به شکلاین چرخه، منجر

 رد.  گذایروی بوم م ها را مستقیماً بررنگ کن(،  عنوان خشک )به

های  پیش از اقدام عملی خلق، هنرمند رنگ بر سرعت باالی اجرا،    است که عالوهای بوده  گونهتکنیک اجرای این تابلو به

انتخاب   پیش  از  را  نهایی  رنگ نمودهنقاشی  گستردگی  محدودۀ  در  رنگی،  تغییرات  بنابراین،  ازاست.    پیش های 

 است. شدهانتخاب

   متنی برونپیشامتن . 3.5

شد، مستندات پیشامتنی این اثر توسط نقاش،  توضیح موضوع اسطورۀ هدف به آن اشاره  تر و درگونه که پیشهمان

به  شدهنابود   اما  اسکیساند.  تابلو، هنرمند  این  تکوین  ترسیم مراحل  و  منظور  تکوین  را که در مسیر  اتودهایی  و  ها 

باشکل بود،  کرده  اجرا  مذکور،  نقاشی  پردۀ  به  مرحلۀ  زسازی  بخشی  در  بازسازی  این  برمبنای  بخش،  این  در  نمود. 

 گیرد.  میبررسی و تحلیل قرار پیشانقاشی، مستندات پیشامتنی، مورد
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 1.اتود5تصویر

 
 3  تودا  .7تصویر                                 2  اتود  .6تصویر

 

آن را با ناخن  ۀ  اولی  شکل بوده که ابتدا اتود  پیشانقاشی بدینسبک و شیوۀ اجرای عملی نقاش در این تابلو و در مرحلۀ  

ها را  بودن فرمدورانیسیالیت و  خواستم  گوید: میمورد علت انتخاب این شیوه میاست. او در  کرده  ترسیمروی فوم    بر

 (  5دهد. )تصویرمیاختیار من قرار و فوم این امکان را در .مدهخوبی نشانبه

روی    چنین اتودی که مستقیماً بر  ، همشده  شده بر روی فوم، اجراواسطۀ گراف، بر روی کاغذِ نهاده  به  در اتودی که

  بندی، مشاهده یافتن به جزئیات عناصر ترکیبهای نقاش برای دست  است، در وهلۀ نخست، تالشرسیده  انجام    کاغذ به

ای در فضای  گونهجزء اثر خود است. فیگور به بهابی به ساختار جزءی( هنرمند در تکاپو برای دست7و    6شود. )تصاویرمی

شود که زاویۀ صورت  میحال خارج شدن از کادر است. در این دو اتود، مشاهده  است که گویی درشده  محدود گنجانده  

مناسب عناصر بصری   بندیکند. این مسأله، حاکی از تالش نقاش برای رسیدن به ساختار و ترکیبمی  فیگور نیز تغییر

تر نسبت به تابلوی نقاشی  زن در فضایی رئالیستیشود که نیمی اصلی در این اثر است. از طرفی، در اتود دوم مالحظه

قرار   به  کامل  این مرحله  می  نظردارد.  بررسد، در  نقاش بیشتر  فیگور    یافتن بهستروی رعایت تناسبات و د  تمرکز 
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شود.  می  مشاهده  نیز  ی او به این سبک، در این اسکیسقهنسبت به رئالیسم آثارش، و عال  اوآرمانی خود است. تعهد  

 است.  های اثرش، هنوز به قطعیت نرسیده  که در تجسدبخشی به الماناین مرحله برای هنرمند، مرحلۀ تردید است چرا

 
 5  اتود  .9تصویر                                                   4  اتود  .8تصویر

 
 2  اسکیس  .11تصویر                                       1  اسکیس  .10تصویر

عالوه، فضایی که فیگور  کند. بهمی  مودی به افقی تغییربندی اثر، از حالت ع ( ترکیب9و    8در دو اتود بعدی )تصاویر  

کند،  میهای جدیدی که هنرمند در این مرحله به اتودهای خود اضافه  شود. المانمیتر  گیرد نیز وسیعمیدر آن قرار

ارتباط با فیگور و عناصر پس  واسطۀ سطوحی مدور که در  بندی بهاست. این تقسیمنمودهاثر را به چندین سطح تقسیم  

 گیرد.  کنند، شکل میکنند، جایگاه مناسب خود را پیدا میش زمینه هستند و تال

 

 
 3.اسکیس12تصویر
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ها، بیش  هایی را نیز اجرا نموده است. در این اسکیساثر، صادقی عالوه بر اتود، اسکیسدر فرآیند تکوین و پیدایش این  

بندی  یابی به ساختار و ترکیبها و تقالهای نقاش برای دستشود، کوششکه جزئیات عناصر بصری تابلو دیده  از آن

  پایین صفحه، حضور فرمدر  اسکیس اول،  در (  12تا    10شود. )تصاویرمی  کلی و انتخاب کادری متناسب با اثر مالحظه

شده توسط    ریتم ایجاد   است که شده    اجرا  چنین در کنار دو کادر، اسکیسی هم  شود.میتدریج نمایان  فرشته در اثر به

خطوط قطری، افقی    واسطۀ  هایی بهبندیروی سطح اثر تقسیمشود، که برمیعالوه، مشاهده   به  دهد.مینشان  ها را  نی

ان  طرفی، آن چن از    .قاش این، بخشی از تکنیک او در مرحلۀ پیشانقاشی استزعم ناست. به  پذیرفتهصورت  و عمودی  

اثر    به پالت رنگی  نیافتبرای دست  نقاش را  هایتالششود، استفاده از مداد رنگی،  های بعدی دیده میکه در اسکیس

در راستای نزدیک شدن  تر و  ه، کادر انتخابی توسط صادقی افقیشود که در هر مرحلمالحظه می دهد. می کامل نشان

 یافته است.  به اثر نقاشیِ خاتمه 

 تحلیل تکوینی..  2جدول  

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه 

گرفت و از طریق   اهلل صادقی به مثابه متنی تصویری مورد مطالعه قراراز حبیب هجران شمارۀ یک در این مقاله تابلوی 

ترسیم آن  شکلگیری  و  تکوین  فرآیند  تکوینی،  عناصر  تحلیل  و  شناسایی  آن  پیشامتنی  مستندات  عالوه  به  گردید. 

یافته های پژوهش حاکی از آن است که در فرآیند تکوین و    گردید.دگرگونی های آن، تبیینتأثیرگذار بر تحوالت و  

های تابلوی مذکور توسط  است. این در حالی است که پیشامتنپیدایش این پردۀ نقاشی، از اسکیس و اتود استفاده شده  

  این  هستند،  پیشامتنی  مستندات   فاقد  که  دخو  مشابه  آثار  با  نقاشی  پردۀ  این  تمایز  هنرمند، از بین رفته است. اما وجه

اثر،می  او   که  معنیبدین.  است  حیات  قید  در  اثر  خالق  که  است آفرینش  مراحل  بازسازی  بر  عالوه    اطالعات   تواند 

این مسأله اهمیت نقد تکوینی را در مطالعۀ فرآیند  .  دهد  قرار   تکوینی   منتقد  اختیار در  آن   تکوین  دربارۀ   ارزشمندی

گیری این اثر، رحلت امام  سازد. از سوی دیگر مشخص گردید، منشأ و خاستگاه شکلآفرینش و تکوین هنری روشن می

  نقاش   میان  عاطفی  پیوند و  علقه  نقاشی،  تابلوی  این  پیرامتنی  عنصر تریناصلی  پذیرفته،صورت  مطالعات  است. برمبنای

  سازد، میدچار  را   هنرمند  اتفاق،  این   از  پس   که   روانی  و   روحی   اثرات  و   ایشان  رحلت  بنابراین.  استبوده  راحل  امام  و

  نگارگری،   از  نقاش  تأثیرپذیری  در کنار این موضوع،.  است  تابلو  این  بصری  هایالمان  گیریشکل  و  تکوین  ساززمینه

  نقاشی  تابلوی  آن،  و  است  مؤلفی  متنیپیش  اثر،  این  متنپیش  عالوه تنهابه .  اثر است  اصلی پیرامتنی این   عنصر  دیگر

 . استشده خلق تابلو، این  از پیش  ماه هشت  حدود که  هجران شمارۀ دو است، عنوان با آبرنگی

 پروندۀ تکوینی هجران یک 

 رحلت امام - پیرامتن

 نگارگری -

 فرامتن مؤلفی - فرامتن

 پیش متن مؤلفی؛ پردۀ نقاشی هجران دو- پیش متن

توسط  - پیشامتن بازسازی شده  اتود  و  برون متنی؛ اسکیس  پیشامتن 

 نقاش 
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