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      Originality in art has always been the concern of artists, art lovers, and art critics. With the advent 
of postmodern art and the emergence of works by avant-garde artists, such as “Fountain” by Marcel 
Duchamp, a great challenge was posed in the concept and evaluation of originality. In this regard, a 
direct and explicit return to history, tradition, and extra-textual references were recognized in works 
of art as “appropriation”. Such artists created artworks through the usage of intertextuality, the 
removal or addition of elements to one or more other works, and reference to the existing evidence 
from the audience's point of view. As a result, they were able to create new functions for a previous 
work of art. In this regard, the present study aimed to focus on the concept of originality with an 
approach of appropriation in the visual arts. This study attempted to find out what are the criteria 
of the originality of an artwork and how can the difference between artistic creation in the form of 
appropriation and plagiarism be distinguished. For this purpose, the most relevant sources for this 
research was the “Application of the component of ‘appropriation’ in the commercial advertisement” 
by Mahboubeh Taheri (2016). The above-mentioned article explains the view that the visual images 
of commercial art are perfect examples referencing, and that appropriation in commercial art is 
in line with intertextuality. Moreover, Parvanehpour and Binaye Motlagh (2019) in their study 
“Appropriation and the Philosophy of Gilles Deleuze: A Study of the Relationship of Deleuze's 
Thought and Anti-Platonism with Modern Art” discussed Deleuze's thought as a philosopher who 
opposes Platonism and uses the thought processes developed from the appropriation of postmodern 
artists to introduce this method as a way to end representation and begin a new understanding of 
the world. This research is of particular importance since there is a need to express the concepts of 
originality regarding the notion of appropriation in visual arts from the perspective of experts and 
address the similarities and differences of appropriation with intertextuality and plagiarism.

Methodology
        The present qualitative study had a descriptive-analytical design. This research aimed to 
correctly depict the relationship between appropriation and originality in works of visual arts 
and find their similarities and differences with intertextuality and plagiarism.
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Results
      Marcel Duchamp’s “Fountain” was a factory-made non-artistic object that he called a 
work of art by signing it and placing it in a gallery. (Figure 1) The creation of such works 
which were based on defamiliarization and appropriation challenged the definition and 
evaluation of originality, and thereby necessitated a re-reading of the existing definitions 
of artistic originality. Appropriation means modifying a previous artwork and ascribing it 
to oneself. This concept became especially important in the art after 1970 since it reflected 
new conceptions of postmodern and critical art. In the concept of appropriation, the artist is 
considered as the producer of the work. This concept has also been accepted by some think-
ers since the close relationship of art and culture allows any object with non-artistic usage to 
be turned into art by the application of creative modifications. Moreover, those who use ap-
propriation are also considered artists, and their works meet the necessary criteria of an ar-
tistic creation which are having a goal to create a special cultural role and transfer meaning.
     The famous work “One and Three Chairs” by the contemporary American artist and 
theorist Joseph Kosuth is such an example, (Figure 2). In this work, Kosuth has put three 
representations of a chair together, including the chair in the work, the image of the chair, 
and the dictionary definition of the chair. In fact, this artwork is not about the meaning 
of the word chair; however, it is about the meaning of the idea of art itself. In the works of 
some artists, such as Barbara Kruger, appropriation is a way of questioning the concepts 
of originality and authorship in a straightforward and subtly. In fact, this neo-conceptual 
artist expresses a message via her works, and that is the ownership of the works that she has 
actually copied from others (Figure 3).

        At first glance, there are ambiguities about the difference between appropriation in 
postmodern art and plagiarism. Appropriation, which means ascribing an artwork to one-
self, can refer to forging and using the works of others. However, the experts of contempo-
rary art in their definitions of this concept reject this issue since appropriation refers to an 
adaptation or derivation of artwork and in fact a new reading of the work in the form of 
postmodern art. “After Marcel Duchamp” by Sherrie Levine is such an example which in 
fact reproduced the artwork of Duchamp with only a change in the material of the work 
(figures 1 and 4). Another example is the painting of Mona Lisa by Duchamp, in which he 
added a beard and a mustache to the original Mona Lisa painting (Figure 5). It can be said 

 
Figure 2. One and three chairs, 
Joseph Cas sott, 1965
Source: www.museoreinasofia.es
 
Figure 3. It’s a small world, 
but not if you have to clean it. 
Source: Baharlou et al. (2011)

Figure 1. Fountain 
Marcel Duchamp 
Source: thumbor.forbes.com
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that the artist in this work has somehow used defamiliarization.

     Postmodern adaptations can take many forms, including copy, eclecticism, ironical ref-
erences, imitation, and duplication, and try to be influential even without the slightest bit 
of innovation. Fake and original works may be similar in appearance but have different 
backgrounds and the most important difference is that the original work carries the special 
creativity of the artist and the fake work is just a copy.

Conclusion
     In appropriation, there is a previously designed relationship between adaptation and in-
tertextuality. Moreover, its history differs from forgery and plagiarism and often leads to 
defamiliarization.the Originality of an appropriated work is not defined by its uniqueness 
and inimitability since the social reaction to the artwork and its intellectual originality are 
the most important criteria.
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Figure 5. Mona Lisa with beard and 
mustache, Marcel Duchamp 
Source: www.domusweb.it

Figure 4. After Marcel Duchamp, 
Sherrie Levine 
Source: www.hypocritedesign.com
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چکیده
     اهمیت آفرینش آثار هنری یگانه همواره مطرح بوده است و سنجش میزان اصالت آثار هنری از مسائل مهم هنر است. اما 
آثار هنری، چهره ای  برون متنی، در  ارجاع دهی های  تاریخ و سنت و  به  بازگشت مستقیم و صریح  با پیدایش هنر پست مدرن، 
متفاوت از هنر به نمایش گذاشت و ازآن خودسازی که به نوعی خوانش جدید از یک اثر هنری دیگر بود، مورد توجه هنر پست 
مدرن قرار گرفت. با آغاز این دوره، تفاوت ازآن خودسازی در هنر و سرقت هنری و چگونگی ارزیابی اصالت یک اثر که به شیوه 
ازآن خودسازی خلق شده است، از جمله مباحث چالش برانگیز ارزش گذاری آثار هنری شد. این جستار در پی آن است تا با بررسی 
شیوۀ ازآن خودسازی و میزان اصالت آثار هنرهای تجسمی خلق شده طی این فرآیند به کارکرد و تأثیر آن به پردازد و به این 
پرسش که ازآن خودسازی، تا چه اندازه با سنجه های اصالت در تقابل یا همسو است، پاسخ دهد. این مقاله از لحاظ هدف نظری 
است و هدف اصلی آن  شناخت و آگاهی از مباحث ازآن خودسازی و مفاهیم مرتبط با اصالت و مؤلفه های آن است. روش تحقیق 
این پژوهش کیفی است و شیوۀ بیان و ارائه داده های آن توصیفی تحلیلی است. داده های این مقاله برآمده از منابع کتابخانه ای 
و پایگاه های اطالعاتی است. در این پژوهش نشان داده شد که در آثار هنری پست مدرن که براساس شیوۀ ازآن خودسازی خلق 
شده اند، تغییرات زیادی در شاخص های اصالت مطرح است که از آن جمله، اهمیت کنش اجتماعی نسبت به اثر هنری و ارجحیت 

اصالت فکری در آفرینش هنری است.
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مقدمه
       اصالت در هنر همواره  از دغدغه های مجامع انسانی به ویژه هنرمندان بوده است. از افالطون که نافی 
اصالت تصویر ترسیم شده توسط هنرمند نقاش بود و آن را تقلید از تقلید حقیقت اشیاء می دانست، تا 
اثر هنری، در عرصه های  اصالت یک  ارزیابی  برای  را  اندیشمندان عصر حاضر که شاخصه های متعددی 
متنوع هنر، برشمرده اند. تا زمانی که »مارسل دوشان1« با اثری به نام »چشمه2«، یک شیء غیرهنری و 
ساخته شده در کارخانه را با امضاء خود و قراردادن آن در گالری، اثر هنری نامید)تصویر1( . خلق این چنین 
آثاری بر پایۀ آشنایی زدایی و »ازآن خودسازی3«، در روند تعریف اصالت و سنجه های آن، چالش برانگیز شد 
و بازخوانی تعاریف موجود اصالت هنری را ضروری ساخت. به این ترتیب  چنین آثار هنری به نوعی با ارجاع 
به داللت های موجود از دیدگاه مخاطب و در راستای مباحث بینامتنیت، آشنایی زدایی و ازآن خودسازی 
کارکردی تازه پیدا می کنند. این پژوهش به مفهوم اصالت در رویکرد ازآن خودسازی در هنر می پردازد و 

در پی آن است که ویژگی های اصالت آثار هنری برآمده از این شیوه را برشمارد. 

اصالتدرهنرهایتجسمیوضرورتاینپژوهش
       زمانی که یک اثر هنری جهت ارزش گذاری هنری مورد ارزیابی قرار می گیرد، خود به خود اصالت به عنوان یکی 
از عوامل مؤثر در این سنجش مطرح می شود و یکی از عناصر مهم تعیین اصالت، یکتایی اثر هنری است که از منظر 
جامعه شناسی هنر و براساس نظر »هینک4«، یکتایی یک ویژگی ذاتی آثار هنری نیست، بلکه یک وجه توصیفی 
ـ در معنای مضاعف تعریف و ارزش دهی  ـ است که بنا به کنش اجتماعی مسلط بر جامعه، می تواند پیامدهایی 
روی تولید هنری، واسطه گری در هنر و دریافت هنری داشته باشد )هینک. 1398: 153(. از این رو  ضرورت این 
پژوهش به دلیل لزوم بیان مفاهیم اصالت در خصوص مقولۀ »ازآن خودسازی« در گسترۀ هنرهای تجسمی، از دیدگاه 

صاحب نظران و پرداختن به تفاوت ها و اشتراکات ازآن خودسازی با بینامتنیت و سرقت ادبی کامالً محسوس است.

روشتحقیق
     پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی است که با بهره مندی از رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، به تحلیل داده هایی 
می پردازد که با تکیه بر منابع کتابخانه ای و مقاله های معتبر از پایگاه های استنادی  گردآوری شده است. در این مقاله 
برای ترسیم صحیح رابطۀ شیوۀ ازآن خودسازی در آثار هنرهای تجسمی  با اصالت، و مشترکات و تفاوت های آن 
با بینامتنیت و سرقت ادبی، سه مفهوم مورد بررسی قرار گرفته اند. ابتدا تعریف اصالت در هنر پست مدرن و سپس 
تعریف شیوۀ ازآن خودسازی آورده شده است. رویکردی که در هنر پست مدرن کارکردی جدید می یابد و ضروری 
است تفاوت ها و تشابهات آن با بینامتنیت مشخص شود. برای به دست آوردن پاسخ برای پرسش های این مقاله 

سه گانه اصالت، از آن خودسازی و بینامتنیت از دیدگاه صاحب نظران ترسیم شده است )نمودار1(.  


پیشینهپژوهش
     پیرامون مفهوم اصالت و سنجه  های ارزیابی آن، مطالعات وسیعی در حوزۀ فلسفه و هنر صورت گرفته 
است که، نشان دهندۀ اهمیت آن است. همچنین ارتباط رویکرد ازآن خودسازی در هنر با بینامتنیت سبب 
می شود تا مطالعات باال دست این پژوهش بسیار گسترده باشد. در خصوص اصالت ازآن خودسازی در هنر، 
بویژه در زبان فارسی پژوهش های چندانی در دسترس نیست. مقاله »ازآن خودسازی و فلسفه ژیل دلوز: 
جستاری درباره ارتباط تفکر و ضدافالطون گرایِی دلوزی با هنر مدرن« یکی از این پژوهش ها است که در 
آن نگارندگان به رابطه میان نحوۀ تفکر دلوز5 به عنوان فیلسوفی که با افالطون گرایی به ضدیت می پردازد 
و با استفاده از فرآیندهای فکری برآمده از شیوۀ ازآن خودسازِی هنرمندان پست مدرن، این رویکرد را یکی 
بینای مطلق،  از جهان پیرامون می داند )پروانه پور؛  نو  بازنمایی و آغاز شناختی  به  پایان دادن  از راه های 
1398(.  مقاله »اندیشه و جایگاه زن در عرصۀ هنر جدید با نظري بر آثار باربارا کروگر و عکاسی تألیفی« 

تصویر1
 چشمه، مارسل دوشان

thumbor.forbes .com منبع:

نمودار1
 سه گانه اصالت

 - ازآن خودسازی
- بینامتنیت )نگارنده(
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به تحلیل و  ازآن خودسازی،  با رویکرد  او در عکاسی  باربارا کروگر6 و شیوۀ خاص  آثار عکاسی  به  نگاه  با 
بررسی شیوۀ منحصر و انتقادی او پرداخته شده است. این هنرمند توانست با کاربست از تکنیک هایی مثل 
فتومونتاژ و یا شیوه ازآنِ خودسازي، در جهت اهداف و افکار زنانه قدم بردارد و به بیان اندیشه ها و دغدغه های 
فمنیستی  خود بپردازد )بهارلو؛ آقایی و دادور،1390(.  در مقاله »کاربرد مؤلفۀ ازآن خودسازی در تبلیغات 
تجاری« نیز به تبیین این دیدگاه  پرداخته شده است که، هنر تصویرپردازی تبلیغات تجاری مصداق کامل 
از نمونه های ارجاع دهی است و ازآن خودسازی در تبلیغات تجاری در تطبیق با شیوه های بینامتنیت قرار 
طراحی  آثار  از  آشنایی زدایی  در  مکان  و  زمان  مؤلفه های  »تحلیل  مقاله  در   .)1395 )طاهری،  می گیرد 
گرافیک« نیز این طور بیان می شود که هر اثر هنری شناخته شده ای که ازآن خودسازی شده باشد، یعنی 
کپی محض نباشد، دارای آشنایی زدایی است )اسماعیلی، 1398(. در بخشی از مقالۀ »اثر هنری به مثابه 
کاالی هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک« نیز به بی اعتبار شدن شاخص های سنتی اصالت در آثار هنری 
پست مدرن و اصالت ایده محور در این گونه آثار اشاره دارد )کفشچیان مقدم؛ شایگان فر و باقری لری، 1397(. 
     جستجو در پایگاه های استنادی معتبر برای جدیدترین مقاالت التین در این زمینه نیز، به نتایج زیر 
منجر شد؛ الفرنز7 در مقاله »هنر در تقابل با فرهنگ و ازآن خودسازی هنر8« رویکرد ازآن خودسازی را، 
رویکردی خالقانه در آفرینش هنری بر می شمارد و آن را موجب ارجمندی عناصر فرهنگی غیررسمی 
نهادی جورج  نظریۀ  از جمله  معاصر  اندیشمندان  آراء  براساس  که  است  باور  این  بر  و  می کند  معرففی 
دیکی9، آثار هنری در این رویکرد می توانند در خدمت فرهنگ مبدأ و یا انتقال دهندۀ فرهنگ یا معنای 
( Lafrenz, 2020) خاصی باشند. الفرنز هرگونه ازآن خودسازی هنر را برای آفرینش هنری مجاز می داند

همچنین در مقاله ای تحت عنوان »کشف ازآن خودسازی به عنوان یک تمرین خالقانه10« بر اهمیت رویکرد 
ازآن خودسازی در قالب آموزش به نسل های پیاپی هنرمندان سراسر جهان در زمینۀ هنر کتاب آرایی تأکید 
دارد. طی این پژوهش آثار هنرمند  آمریکایی» اِد روسچا«11 به عنوان مرجعی برای برداشت های مستقیم 
رویکرد  آموزشی  اهمیت  به جهت  و  واقع شده  بررسی  مورد  او  از  پس  هنرمندان  توسط  غیرمستقیم  و 

 .(Sowden, 2019) ازآن خودسازی مورد مطالعه قرار گرفته است
       در زمینۀ تأثیرات منفی این رویکرد، مقاله »تأثیر ازآن خودسازی فرهنگی از تصویر مقصد، در گردشگری 
و میهمان نوازی12« به این نکته اشاره دارد که در برخی زمینه های هنری، اگر ازآن خودسازی، بدون در نظر 
گرفتن بستر و کارکرد و یا معنای اصلی نماد یا هر نمود فرهنگی مبدأ، صورت گیرد می تواند مورد اعتراض 

 .(Gertner, RK. 2019) واقع شود و در برخی موارد به عنوان سرقت ادبی برشمرده شود
      مسئله نوعی دوگانگی بین آثار هنری با هدف هنر13 و هنر ازآن خودسازی شده14، در مقالۀ »سیوساپا 
در مرز هنر15« مطرح شده است.  در این پژوهش با مطالعه آثار هنری یکی از هنرمندان بومی سرخ پوست 
آمریکایی، به تفاوت آثار او در بدو استقبال توسط موزه های هنری، یعنی زمانی که کارکرد اصلی و آیینی 
خود را داشتند، و دوره ای که برخی از آفرینش های وی برای موزه های هنری و در جهت تعریف هنر 
تبدیل  پژوهش  این  می پردازد.  می شدند،  تولید  بیستم  قرن  مدرنیستی  تلقی  با  آمریکایی  سرخ پوستان 
هنر بومی با کاربری اصیل را در جریان این تحول در بستر فرهنگی، نوعی ازآن خودسازی بر می شمارد 
است  مبدل ساخته  توریستی  و  بازاری  هنری  به  را  آن  و  داشته  هنر  این  کیفیت  در  منفی  تأثیرات   که 
ازآن خودسازی، کمتر پرداخته  آثار هنری به شیوۀ  از آن جایی که به مبحث اصالت   .(Penney, 2019)
شده است، در این پژوهش کوشیده شده تا با تعریف ازآن خودسازی، چگونگی اصالت برگرفته از این گونه 

آثار در هنرهای تجسمی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

مفاهیمپژوهش
      اصالت، ازآن خودسازی و بینامتنیت در آثار هنری، مفاهیم مورد پژوهش در این جستار هستند که، از 

دیدگاه صاحب نظران در زمینۀ هنر پست مدرن، به آن ها پرداخته می شود.
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1-اصالت
     واژۀ اصالت در »لغت نامۀ دهخدا«، نجابت، شرافت و اصیل بودن معنا شده  )دهخدا، 1377: 2696( و در 
»فرهنگ معین« به معنی با نژاد بودن و واالتباری، آورده شده است )معین، 1378: 290(. تعاریف متعدد نیز از 
اصالت هنری توسط اندیشمندان مطرح شد که با توجه به مدنظر بودن اصالت در حوزۀ هنرهای دوران پسامدرن 
در این جستار، به تعاریف نزدیک به مبحث پژوهش پرداخته شده است. در این خصوص طاهری، براساس تعریف 
»داتن16« از اصالت، می گوید منظور از اصالت، دارا بودن یگانگی ظاهری است که موجب تمایز یک اثر از دیگر آثار 
هنری می شود. به نوعی می توان گفت، یگانگی شرط الزم برای اصیل خوانده شدن هر اثر هنری به گونه ای معنادار 
است اما، همزمان این یگانگی، شرط الزم برای زیبایی اثر و خلق یک تجربه زیباشناختی نیست )طاهری، 1395(. 
داتن همچنین اصالت را در دستۀ اصالت اسمی17، که با صحت و درستی ادعاهاي موجود در زمینۀ اصالت اثر هنري 
مرتبط است و اصالت بیان گر18 که بر اســاس آن اثر هنري، بیانی حقیقی و اصــیل در مورد باورها و ارزش هاي 
فردي و اجتماعی است، طبقه بندی می کند. بر این اساس، داتن در مورد اصالت بیان گر به ارزش هاي فرد و اجتماع 
در کنار هم اهمیت می دهد و اصالت بیان گر را نتیجۀ بیان صادقانۀ ارزش ها و باورهاي فردي و اجتماعی می داند.  
داتن براي روشــن ســاختن مفهوم اصــالت بیان گر تمایز موجود میان دو دســته از آثار هنري قبیله اي را مثال 
می زند. دســـتۀ اول آثاري هســـتند که نمایان گر فرهنگ قبیله اند )مانند مجسمه هاي مقدسی که براي ارواح 
ساخته می شوند( و دستۀ دوم آثار توریستی که شبیه به آثار اول ساخته می شوند، اما هدف از ساختن آن ها فقط 
فروش به مسافران است. گروه اول داراي اصــالت بیان گر هســتند و می توانند اثر هنري به شــمار آیند. در واقع 
اصــالت بیانگر، ارزش ها و باورهاي یک جامعه را )که در بسیاري از موارد با ارزش هاي فردي یکسان هســتند( 
نمایش می دهد و ترکیبی از بیان صــادقانه و اصــالت فردي هنرمند با احســاســی از  همدلی و یگانگی او با 

جامعه و ارزش ها و باورهاي آن است)علیزاده؛ صمدی، 1397(.
       در واقع برای تعیین اصالت اثر هنری این که چه زمانی یک شیء اثرهنری محسوب می شود، اهمیت دارد. به 
گفتۀ الفرنز، برمبنای شاخصه های نظریۀ نهادی »جورج دیکی« معیار این که شیء اثر هنری است یا نه، ویژگی های 
خاصی در درون اثر نیست بل که، جایگاهی است که جهان هنر برای آن اثر قائل می شود .(Lafrenz,  2020) این 
تعریف به نحوی یادآوری می کند که اعتبار و اصالت در هنر، در حقیقت به بازخورد جهان هنر به اثر بستگی دارد. 
پس ارزیابی اصالت اثر نسبت به آثار جعلی در هنر مدرن، در صورتی که فقط خودسانی شیء مطرح باشد با چالشی 
مواجهه می شود که »والتر بنیامین19« در این زمینه نظریات راه گشایی را مطرح می سازد. به گفتۀ طاهری، بنیامین 
منظور از اصالت در هنر را به نوعی ایجاد بداعت خالقه یا خودانگیختگی می داند که ویژگی هر اثر هنری خوب است 
و داتن تأکید دارد، چنین اصالتی با اثر هنری پیوند خورده و در ویژگی های فرمی یا تکنیکی آن مانند ترکیب بندی، 
توازن، شدت رنگ، پرسپکتیو، هارمونی، ریتم، گام، بافت، قافیه، تجانس آوایی، تعلیق، شخصیت، پیرنگ، ساختار، 
انتخاب سوژه و جز آن متجلی می شود )طاهری، 1395(. به این ترتیب واسازی در هنر دورۀ پسامدرن در حقیقت 

به نوعی اصالت به معنی یکتایی را بی معنا می سازد.

2-ازآنخودسازی
       واژۀ » ازآن خودسازی« که در معنی به تصرف و به مالکیت در آوردن چیزی اطالق می شود، به شیوه ای 
گفته می شود که در آن از عناصری عاریتی برای آفرینش اثر هنری، بهره مند شده باشند. این واژه در دوره 
پست مدرن به مفهوم به کارگیری مجدد عناصر پیشین   است.  در توضیح اصطالح ازآن خودسازی پروانه پور و 
همکاران، به نقل از »جاناتان هریس20« چنین بیان می کنند؛ کار دیگری را به خود اختصاص دادن اصطالحی 
است که در رابطه با تولیدات هنری، پس از سال 1970 از اهمیت ویژه ای برخوردار شد، زیرا بازتاب دهنده 
برداشت های جدید هنر پسامدرنیستی و نقادانه ای بود که در مورد تأثیرگذاری، معنا و جایگاه دگرگون شوندۀ 
هنرمند به مثابه تولیدکننده طرح می شد )پروانه پور و همکاران، 1398(. در خصوص مبدأ پیدایش رویکرد 
ازآن خودسازی، بهارلو و همکاران بر این نظر هستند که، پیشینه و عرصه های کاربری آن، تنها به دوران 
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پست مدرن محدود نمی شود بلکه به گونه اي در تمام عرصه هاي تاریِخ هنرهاي تجسمی قابل مشاهده است. 
براي مثال حتی در قرون گذشته، هنرمندي مثل لئوناردو داوینچی را نیز می توان از جمله کسانی دانست که با 
بهره گیري از منابع مختلف زیست شناسی، ریاضیات، مهندسی و هنر، عناصري را به عاریت گرفته و با ترکیب 
آن ها به نحوي خاص، در نهایت به خلق آثاري ماندگار دست یافته است. چنانچه برخی دیگر از هنرمندان مانند: 
»پیکاسو«، »براک«، »مارسل دوشان«  و .... را می توان در این زمره و به اصطالح »ازآن خودسازنده21« خواند و 
پاره اي از مکاتب و سبک هاي هنري، همچون سورئالیسم، هنر مفهومی و پاپ آرت را هم از نهضت هایی دانست 
که از این شیوه بهره جسته اند )بهارلو و همکاران، 1390(. به گفته پروانه پور و همکاران، »پاتن22« بر این باور 
است که مبنای هنر مدرن و البته بخشی از هنر پست مدرن این است که، بعضی از کارهایی که در این دوره 
به عنوان اثر هنری عرضه می شود، بازتولید شده است و در واقع نمود یا ظاهر آثار هنری از پیش موجود است 
)پروانه پور و همکاران، 1395(. برای نمونه می توان به اثر معروف »یک و سه صندلی« از آثار هنرمند معاصر 
آمریکایی و نظریه پرداز هنر مفهومی »جوزف کاسوت23« اشاره کرد )تصویر2(. در این اثر، کاسوت سه جلوۀ یک 
صندلی؛ شامل صندلی درون اثر، عکس صندلی و تعریف صندلی در لغت نامه، را در کنار یکدیگر ارائه می دهد 
تا از طرفی جایگاه آن ها در ارتباط بین مفهوم؛ مصادق تجربی مفاهیم و تصاویر آن ها مورد بررسی قرار گیرد 
و از طرف دیگر حالت های ارائه ایده صندلی در ذهن هنرمند را به اجرا بگذارد. معنای این اثر در سایه ارتباط 
بازنمایانه با گزاره یک و سه صندلی تحقق می یابد. در حقیقت در این اثر، معنای واژۀ صندلی نیست که مدنظر 
است بلکه معنای ایدۀ خود هنر است که مالک است )فرهنگ مهر؛ آفرین، 1398(. به این ترتیب در آثاری از 

این دست، نقش ازآن خودسازی به عنوان یک شیوه برای خلق معنا در هنر مطرح می شود.  
      در مورد جایگاه ازآن خودسازی در میان طبقه بندی هنرهای زیبا، الفرنز بر این باور است که به دلیل در هم 
تنیدگی هنر و فرهنگ، هر شیء با کاربری غیرهنری، با اِعمال کارهای خالقانه می تواند به هنر تبدیل شود و 
»ازآن خودسازندگان« نیز هنرمند محسوب می شوند. زیرا شرط الزم برای آفرینش هنری، یعنی داشتن هدف برای 
ایجاد نقش فرهنگی خاص و انتقال معنا، را دارا هستند .(Lafrenz,  2020) از موارد مثبت در رویکرد ازآن خودسازی، 
خالقیت در آفرینش های هنری و جنبۀ آموزشی آن است که سودن، در رابطه با آثار کتاب آرایی روسچا، گرافیست 
دهۀ 60 -70 میالدی، به آن اشاره دارد و ازآن خودسازی از آثار روسچا را سبب آموزش و باالبردن خالقیت نسل های 
متعدد در این عرصه می داند(Sowden, 2019) . اما این رویکرد پیامدهای منفی نیز در پی داشته است از آن 
جمله؛ مواردی که به گفتۀ پنی، ازآن خودسازی منجر به بازاری شدن صنایع دستی و اشیاء آیینی بومیان سرخ پوست 
شده است (Penney, 2019). »گرتنر« به نارضایتی فرهنگ هایی اشاره دارد که با رویکرد ازآن خودسازی فرهنگی، 
 بدون در نظر گرفتن بستر فرهنگی و آیینی عناصر و یا پیشینۀ آن ها، به باورهای فرهنگ مبدأ بی احترامی می شود .

 (Gertner,2019)

3-بینامتنیت
    مفهوم بینامتنیت در نقد ادبی با تفکر ساختارگرایی و »ژولیا کریستوا24« شناخته شده است. به گفتۀ »بابک 
احمدی« این مفهوم تا حدودی در آثار »باختین25« ریشه داشت و کریستوا آنرا به کار برد. بینامتنیت نسبتی 
میان متون گوناگون و متعلق به دوره های متفاوت، برقرار می کند که یا آگاهانه توسط مؤلف انجام می شود و یا 
بدون اراده و خواست و آگاهی مؤلف پدید می آید. گاهی نیز نسبت بینامتنیتی چندان ارتباطی با مؤلف ندارد 
بلکه مخاطب آن را می آفریند )احمدی، 1382: 336(. بعدها توسط اندیشمندانی چون »ژرار ژنت26« این مفهوم 
گسترش پیدا می کند و در مطالعات بینامتنی، به هر اثر به مثابه متنی نگریسته می شود که شکل گیری آن بدون 
وجود پیش متن های الزم، غیرممکن است. به عقیدۀ ژانت، از شیوه های مختلف فرامتنیت27، دو گونۀ بینامتنیت و 
بیش متنیت بیشترین کاربرد را در بررسی روابط حاکم مابین دو یا چند اثر هنری دارند. رابطۀ »بینامتنی« براساس 
حضور یک عنصر مشترک در دو متن گوناگون )هم حضوری( بنا شده است. ولی رابطۀ »بیش متنی« براساس 

اقتباس یک اثر از اثری دیگر )برگرفتگی( استوار شده است )نامورمطلق، 1386(.

تصویر2
 یک و سه صندلی، جوزف کاسوت، 1965

www.museoreinasofia.es:منبع
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مبانینظری
      مفهوم اصالت هنر آن زمان که هنر به مدرنیسم تن می دهد، دچار تحوالت فراوانی می شود. بابک احمدی 
به نقل از  »آدورنو28« در باب فلسفۀ موسیقی مدرن می گوید، هنر شاید آن جا به اصالت دست یابد که خود 
را به طور کامل از مفهوم اصالت رها سازد )احمدی، 1382: 227(. در گفتمان پسامدرن مفهوم اصالت، 
قداست خود را از دست داد و »سیموالکروم29« به معنی بازنمون یک تصویر)تصویِر تصویر(، برگرفته از رسالۀ 
جمهور افالطون، چهره دیگری از خود نشان داد. زیرا به گفتۀ پروانه پور و همکاران، پست مدرن در گرایش  
ازآن خودسازی، مستلزم پایبندی به بازنمایی درجه دو است، آن هم از طریق بازتولید نمودها و ظواهر. تفاوت 
اصلی در ابژه هایی که به تصویر کشیده می شود نیست، بلکه در نوع تلقی ما از وظیفه هنرمند است: وظیفه 
هنر بازتولید نمودها ست نه بازنمایی آن ها. بازگشت بازنمایی در این معنا و با چنین گستره ای بی شک خبر از 
تحوِل خوِد بازنمایی می دهد. حاال دیگر بازنمایی، تولیِد این همانی و یکسانی نیست، بلکه تولید تفاوت است. 
هنرمند پست مدرن، رسالت خود را دیگر بازنمایی نمودها نمی داند و در تالش است تا آن ها را با ایجاد تغییری 
هرچند اندک بازتولید کند. ایجاد تغییر در اِلمان های هنرِی وام گرفته از منابع پیشین، شاه کلید درک هنر 
پست مدرن است )پروانه پور و همکاران، 1398(. چرا که هدف عصر پسامدرن، استفاده از ارجاعات برون متنی 
است و ارجاعات از آثار دیگر، تحت عنوان بینامتنیت مطرح می شود که از یک سو، اشاره به مقولۀ حضور دیگر 

آثار در آثار جدید دارد و از سوی دیگر، کارکرد هم حضوری را بیان می کند)طاهری، 1395(. 
      پذیرش بینامتنیت، به عنوان ماهیت هنر دوران پسامدرن، پرسش هایی در مورد چگونگی این ارجاع دهی 
مطرح می سازد. آیا هر نوع عنصر تجسمی قابل ارجاع در یک اثر هنری است؟ به عنوان مثال در هنرهای 
تجسمی، بهره مندی از اِلمان هایی که به نوعی در فرهنگ تصویری یک جامعه، با کارکرد آیینی و نمادین 
وجود داشته است و به قصد تولید یک اثر هنری خلق نشده اند، برای یک آفرینش هنری چه جایگاهی دارد؟ 
اندیشمندانی تالش کرده اند تا به این پرسش ها پاسخ دهند. به گفتۀ »الفرنز«، »دانتو30« بر این باور است که 
تولیدات صنایع دستی بومیان، که اکنون در موزه های هنر نگهداری می شوند، هرچند به نیت اثر هنری تولید 
نشده اند اما اینک با جایگاهی که جهان هنر برای این قبیل آثار قائل شده، طی فرآیند نوعی ازآن خودسازی، 
تبدیل به آثار هنری شده اند. زیرا جهان هنر به این آثار، نقش فرهنگی اعطا کرده است. همچنین جورج دیکی، 
با نظریۀ نهادی اعالم کرد که نهادهای هنری، مجاز هستند با ازآن خودسازی، هر چیزی را به هنر تبدیل 
کنند .(Lafrenz, 2020). البته در این جا باید به تفاوت تعاریف هنر که بین دو رویکرد کارکردگرایانه31 و 
روال گرایانه32 نسبت به هنر وجود دارد، اشاره کرد. در رویکرد کارکردگرایانه، هر اثر هنری باید قادر باشد، یک 
تجربۀ زیبایی شناختی با ارزش را پدید آورد و تابعی از مجموعه عناصر هنر متعالی را در خود داشته باشد و از 
نظریه پردازان آن می توان »بردسلی«33 و »استکر«34 را نام برد. اما در رویکرد روال گرایانه، که »جورج دیکی« 
به عنوان نظریه پرداز شاخص این رویکرد است، هنرمند کسی است که با درک در پیدایش یک اثر هنری 
شرکت کند (Davies, 1998). هرچند هر کدام از این رویکردها بخشی از آثار هنری را در چارچوب هنر 
می پذیرند و از میان این دو گروه روال گرایانی چون »لوپز«35 مفهوم هنر را باز و بدون محدودیت می داند و 
تأکید دارد که این امر باعث خالقیت در هنر شده و زمینۀ پیدایش هنر آوانگارد و بهره گیری از ازآن خودسازی 

    .(Lafrenz, 2020). را فراهم کرده است

بحثوتحلیل
     در این پژوهش برای دریافت مفهوم اصالت در آثار هنری با رویکرد ازآن خودسازی، با بررسی نمونه های 
مختلف هنرهای تجسمی در پی دست یافتن به پاسخ دو پرسش است. نخست این که پدیدۀ ازآن خودسازی، 
تا چه میزان توانسته در شاخصه های ارزیابی اصالت، جایگاه خود را بیابد؟ پس از آن، تشخیص مرز میان 
آفرینش هنری به شیوۀ ازآن خودسازی و سرقت ادبی مطرح می شود که، از مباحث پراهمیت و چالش برانگیز 

دوران پسامدرن است.
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1-ارتباطاصالتوازآنخودسازیدرهنر
        همچنان که در تعریف اصالت اثر هنری در بخش های پیشین اشاره شد، ماهیت هنر پست مدرن، بینامتنیت 
و ارجاع به عناصری است که پیش از این موجود بوده اند. زیرا به گفتۀ طاهری، باید اذعان نمود اعتبار و اصالت 
در هنر دوران پسامدرن، نتیجۀ دیدگاه جهان هنر به اثر است. پس مفهوم یگانگی عینی به عنوان شاخصۀ ارزیابی 
اصالت برای این آثار جایگاهی ندارد )طاهری، 1395(. به گفتۀ پروانه پور و همکاران  به نقل از »هریس«؛ در بحِث 
ازآن خودسازی هنری، مقوله اصالت یا نخستین استفاده نیز مطرح است، یعنی این پرسش که اصل یک تکنیک 
به چه کسی برمی گردد و یا این که چه کسی بود که نخستین بار یک تکنیک را ابداع کرد یا به کار بست. در 
واقع پرسش این جاست که آیا نباید ازآن خودسازی را همان تأثیرپذیری سنتی دانست که رنگ و لعاب مدرن به 
خود گرفته است؟ هریس معتقد است که چنین نیست و این اصطالح دست کم در یک مورد با آنچه در هنر 
متعارف و سنتی می بینیم تفاوت دارد. اگرچه اصطالح »کار دیگری را از آِن خود کردن« این حس را القاء می کند 
که اِلِمان های هنری منابع پیشین »وام گرفته شده اند« یا» به سرقت رفته اند«،  اما به راحتی نمی توان گفت که 
اِلمان های اخذ شده به صاحبان قبلی تعلق دارند )پروانه پور و همکاران، 1398(. بهارلو و همکاران به نقل از قره باغی 
این گونه بیان می کنند که در عکاسی پست مدرنیستی هم، مانند ادبیات و سینما و هنرهاي تجسمی، یک سلسله 
از تصاویري که هیچ کدام اصیل هم نیستند با هم درمی آمیزند و متنی فراهم می آید که از فرازهاي فرهنگ هاي 
گوناگون دست چین شده است....  بنابراین مؤلف یا عکاس، دیگر شور و شوق اصالت و تأثیرگذاري را ندارد و از 
فرهنگ گسترده واژه هاي عکاسی هر چه را بخواهد بیرون می کشد و از آِن خود می کند و دلیلش هم این است که 
زندگی، از این فرهنگ واژه ها و عکس هاي شمایل گونه و تبلیغات و مد، تقلید می کند و کتاب فرهنگ چیزي نیست 
جز مجموعه اي از نشانه ها در یک بی کرانگی جهانی )بهارلو و همکاران، 1390(. در واقــع شــیوه های خلــق اثر 
هنــری در دوران معاصر به نســبت با گذشــته با کمــک فناوری های گوناگون به شــکلی غیرقابل پیش بینی 
تغییریافتــه اند. در چنین شرایطی هنر ایده  محور شده و شاخص ترین ویژگی های این دوره را می توان مرکزیت 
زدایی، تنوع ابزار بیان هنری، کاالیی شــدن هنر، تــوده ای شــدن مخاطبــان، بی معنایــی یــا چندمعنایــی 
شــدن آثــار هنــری، گریــز از معنویــت الهی، گرایش بــه معنویت انســانی، افزایش بیانگری بر پایه نوآوری 
و وجه تجربی هنرمند دانســت )کفشچیان مقدم و همکاران، 1397(. همچنین براساس دیدگاه »دلوز« در هنر 
پست مدرن، وانموده نسبت به سیموالکروم )تصویِر تصویر(، اصل و اصالت است )پروانه پورو همکاران، 1398(. این 
امر در نمونه های هنرهای تجسمی به خوبی قابل پیگیری است. همچنان که »گراندبرگ36« می گوید؛ در آثار 
کروگر، ازآن خودسازي به عنوان یک شگرد بیان صریح و تا اندازه اي خالی از ظرافت و بی پرده و بی محدودیت 
جهان بصري، استفاده شده است و از طرفی به عنوان عاملی براي زیر سؤال بردن مفاهیم، اصالت و تألیف است. اما 
صریح ترین چیزي که کروگر به عنوان یک نئوکانسپچوالیست37 بیان می کند، مالکیت بر آثاري است که آن ها را 
در واقع کپی کرده است )تصویر3( که به گفتۀ »لوسی اسمیت38«، خود این شیوه نیز بسیار برگرفته از پوسترهاي 
تبلیغاتی طراحان ساختارگراي روسی، همانند »برادران اشترنبرگ39« در اوایل دهه 1920 است )بهارلو و همکاران، 

.)1390

2-تفاوتازآنخودسازیوسرقتادبی
      رویکرد ازآن خودسازی به معنی اختصاص دادن به خود، می تواند یادآور جعل و استفاده از آثار دیگران باشد. 
ولی به گفتۀ طاهری، تعریف ازآن خودسازی، این  است که هنرمندی اثری را اقتباس یا اشتقاق کند و آن را با امضاء 
و نام خود ارائه دهد. مانند کاری که »شری لوین40« در اثری تحت عنوان »پس از مارسل دوشان« )1991( انجام 
داد و در واقع اثر متعلق به دوشان را تنها با تغییر در جنس اثر بازتولید نمود )تصاویر 1 و 4(. تابلوی »مونالیزا« اثر 
دوشان که وی با اضافه کردن ریش و سیبیل آن  را ارائه نمود، نیز از این دست است )تصویر5(. این آثار جعل و 
سرقت ادبی محسوب نمی شوند زیرا، تحولی در محتوای اثر پدید آمده است و در حقیقت خوانش جدیدی از اثر را 
در قالب هنر پست مدرن بازگو می کند )طاهری، 1395(. همچنین شاد قزوینی و همکاران، این طور بیان می کنند 

تصویر3
 دنیای کوچکی است، اما نه چنان چه

مجبور به پاک سازی آن باشید ، اثر باربارا کروگر.
منبع: بهارلو و همکاران )1390(
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که آثار اقتباسی پست مدرن می تواند شکل های مختلف از جمله کپی، اثر التقاطی، ارجاع های پرکنایه، تقلید، تکثیر 
و غیره، داشته و حتی بدون ذره ای نوآوری، به دنبال تأثیرگذاری باشند. در خصوص این آثار، اصالت فکری اثر هنری 
مطرح می شود و عدم یگانگی و تکثیرپذیری آنان جزئی از اصالت نمی باشد )شاد قزوینی و همکاران، 1398(. دنیس 
داتن نیز معتقد است ارزش کار هنري به نوع برداشت مخاطب از هنرمند و ذهنیت او که در پشت اثر پنهان است 
بستگی دارد و این مسئله می تواند تفاوت میان کار اصلی و جعلی را مشخص سازد. آثار جعلی و اصلی ممکن است 
در ظاهر به هم شبیه باشند، اما داراي پیشینۀ متفاوتی هستند و مهم ترین تفاوت این است که کار اصلی حامل 
خالقیت خاص هنرمند و کار جعلی فقط یک کپی اسـت. داتن به قطعۀ »چهار دقیقه و سـی و ســه ثانیه« اثر 
جان کیج اشاره می کند. در این قطعه نوازنده پشت پیانو می نشیند، دفتر نت را باز کرده، ساعت را تنظیم می کند 
و براي مدت زمان چهار دقیقه و سی و سه ثانیه هیچ کاري نمی کند. آن چه جالب توجه اســت این اســت که هر 
روز تعداد بســیاري از افراد آن را دانلود می کنند، گویی سکوت جان کیج در نظر افراد با سکوت هاي دیگر متفاوت 

است )علیزاده؛ صمدی، 1397(.  

نتیجه
      براساس یافته های این پژوهش ازآن خودسازی به عنوان رویکرد هنر دوران پسامدرن، برشمرده می شود و 
نوعی ارجاع برون متنی، خوانش متفاوت و یا اقتباس از آثار دیگر است. طی فرآیند آفرینش آثار ازآن خودسازی 
شده، تفکر و معنای مورد نظر هنرمند است که ارزشمند می گردد. همچنان که هنرمندان هنر مفهومی برای 
نشان دادن نمود بیرونی ایدۀ خود لزومی برای بازنمایاندن شیء به صورت دقیق احساس نمی کنند و  از تصویر 
چاپ شده و یا حتی خود شیء برای رساندن معنای مورد نظر خود بهره می برند. این رویکرد که با آثاری چون 
»چشمه« مارسل دوشان به رسمیت شناخته شد، مبنای نظریه هایی چون نظریه نهادی هنر جورج دیکی شد که 
جایگاه اثر از نظر صاحب نظران جهان هنر را مقدم بر ویژگی های درونی آن می داند. در شیوۀ ازآن خودسازی نقش 
عنصر اقتباس نسبت به بینامتنیت، به صورت طرح ریزی شده و بر پایۀ خالقیت هنرمند استوار است که خالقیت 
خود موجب تفاوت در پیشینه با جعل و سرقت ادبی نیز می شود و نکتۀ دیگر این که آثار ازآن خودسازی شده غالباً 
آشنایی زدایی را در پی دارند.  با وجود این که رویکرد ازآن خودسازی گاهی تبعات منفی نیز در پی داشته است و 
در مورد بهره گیری از آثار فرهنگ های بومی، عدم در نظر گرفتن کارکرد و معنای آن در فرهنگ مبدأ مشکالتی از 
قبیل بی احترامی به نمادهای آیینی و یا بازاری ساختن محصوالت بومی را بدنبال داشته است اما، باالبردن میزان 
خالقیت و خلق معنا و حتی تأثیر مثبت در آموزش به نسل های آینده از پیامدهای مثبت شیوۀ ازآن خودسازی به 
شمار می آید. در اصالت آثار ازآن خودسازی شده، شاخص یگانگی و تکثیرناپذیری تأثیرگذار نیست، و مؤلفۀ اهمیت 

کنش اجتماعی نسبت به اثر و ارجحیت اصالت فکری در آفرینش هنری بیشترین نقش را دارد. 
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