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مﻄاﻟﻌه تﻄبیقی نشانههای بصری در آینهکاری ایرانی و
هنر فتوکﻼژ*

)مورد مﻄاﻟﻌاتی فتوکﻼژهای دیوید هاکنی(

رﺿا ﭘورزریﻦ** ،1اﺻﻐر ﺟوانی
 1ﻋﻀو هيﺄت ﻋﻠﻤی گروه هنرهای کاربردی ،داﻧﺸگاه هنر شيراز ،شيراز ،ایران.
 2اﺳتادیار داﻧﺸﮑده هنرهای ﺗﺠﺴﻤی و کاربردی ،داﻧﺸگاه هنر اﺻﻔﻬان ،اﺻﻔﻬان ،ایران.
)ﺗاریﺦ دریافﺖ مﻘالﻪ ،93/1/30 :ﺗاریﺦ پﺬیرش ﻧﻬایی(93/4/8 :
2

ﭼكیده

آینﻪ کاری ایراﻧی گوﻧﻪای دیوارﻧگاری بﻪ شﻤار میآید ولی بﻪ اﻋتﺒار ویﮋگیهای بينﺸی ،مﻀﻤوﻧی و ﺳاﺧتاری ،با اﻧواع
دیگر دیوارﻧگاری در ﺟﻬان متﻔاوت اﺳﺖ؛ در حﻘيﻘﺖ ما در آینﻪکاری شاهد زبان ﺗﺼویری ویﮋهای هﺴتيﻢ کﻪ از ﺗعامﻞ ميان
ﻗﻄعات ﺧرد شده آینﻪ با ﻧﻘوش هندﺳی شﮑﻞ گرفتﻪ اﺳﺖ؛ مﺤتوای شﮑﻠی این ﻋناﺻر را فرمهای کوﭼﮏ هندﺳی ،ﺳﻪ
گوشهای منﻈﻢ و فرمهای ﺳاده شده طﺒيعی ﺗﺸﮑيﻞ دادهاﻧد؛ از ﺟﻬﺖ ﻇرافﺖ دید ،این روش ﻧتایﺞ درﺧﺸاﻧی دربرداشتﻪ
و ﺳﺒﺐ بوﺟودآمدن شيوه ﻧوینی از اﺟرا گردیده کﻪ معادل ﺗﺼویری آن را میﺗوان در اشﮑال گوﻧاگون هنر ﻧوین بویﮋه هنر
فتوکالژ مﺸاهده کرد؛ این مﻘالﻪ ﺗالشﯽ اﺳﺖ براي پاﺳﺨگویﯽ بﻪ این مﺴﺌﻠﻪ کﻪ آیا ﺗﺸابﻬی ميان ﻧﺸاﻧﻪهاي زیﺒایﯽشناﺧتﯽ در
آینﻪکاري ایراﻧﯽ و فتوکالژهای دیوید هاکنی وﺟود دارد؟ از این رو با بﻬره ﺟﺴتن از روش ﺗوﺻيﻔی -ﺗﺤﻠيﻠﯽ و با ﺟﻤﻊآوري
اطالﻋات کتابﺨاﻧﻪاي و ميداﻧﯽ ،بﻪ مﻄالعﻪ پارهاي از وﺟوه اشتراك ﻧﻤوﻧﻪهای موردﻧﻈر مﯽپردازیﻢ .حاﺻﻞ ﺗﻄﺒيﻖ و ﻧتيﺠﻪ
بررﺳﯽها ﻧﺸان میدهد کﻪ ﻧﺸاﻧﻪهای بﺼری بﮑار رفتﻪ در آینﻪکاری ایراﻧی و فتوکالژهای دیوید هاکنی فارغ از مﺠﻤوع شرایﻂ
زماﻧی و مﮑاﻧی بﻪ ﺻورت مﺸابﻪ بﮑار رفتﻪ اﺳﺖ.

واژههای کلیدی

آینﻪ کاری ای راﻧی ،هنر ﻧوین ،فتوکالژ ،دیوید هاکنی.
* این مﻘالﻪ برگرفتﻪ از پایانﻧامﻪ کارشناﺳیارشد ﻧگارﻧده اول ﺗﺤﺖ ﻋنوان" :مﻄالعﻪ ﺗﻄﺒيﻘﯽ ﻧﺸا ﻧﻪهاي بﺼري آینﻪ کاري ایراﻧﯽ با ﻧﻘاشﯽ ﻧوین )امﭙرﺳيوﻧيﺴﻢ،کوبيﺴﻢ،
فوﺗوریﺴﻢ ،آپ آرت(" در داﻧﺸگاه هنر اﺻﻔﻬان اﺳﺖ.
** ﻧویﺴنده مﺴﺌول :ﺗﻠﻔن ،09173396248 :ﻧﻤابر.E-mail: rpoorzarrin@gmail.com ،0711-2297772 :
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مقدمه
هنر آینﻪکاری ﻋﻤدﺗاً در ﺗﺰیينات داﺧﻠی بناهای ﺗاریﺨی
بﻪ ویﮋه اماکن مﺬهﺒﯽ کاربرد دارد؛ بنابراین آینﻪکار میکوشد
ﺧالﻗيﺖ ﺗﺼویریاش را با آراﺳتگی و پرداﺧﺖ پروﺳواس درآميﺰد؛
بﻪ ﺳﺒﺐ مرارﺗﯽ زاهداﻧﻪ کﻪ آینﻪکار ایراﻧﯽ براي ﺗﺴﻠﻂ بر وﺳيﻠﻪ
بيان ﺧویﺶ ﺗﺤﻤﻞ مﯽکند ،کارش بعدي معنوي مﯽیابد،
اﻧﻀﺒاطﯽ دﻗيﻖ ،ﺳﻄﺢها و ﻧﻘﺶها را روي دیوار ﻧﻈﻢ مﯽدهد
و حﺴاسﺗرین ﻋامﻞ این معﻤاري پيچيده یعنﯽ هندﺳﻪ ﺗﺼویر،
ﺧﺼﻠتﯽ بياﻧگر بﻪ ﺧود مﯽگيرد .هندﺳﻪ در اینﺠا معنای مﺠﻤوﻋﻪ
ﺳاده شدهای از اشﮑال مﺜﻠﺚ ،مربﻊ ،دایره و...کﻪ بﻪ اﻧتﺰاﻋیﺗرین
وﺟﻪ مﻤﮑن ﺧودﻧﻤایی میکنند و در هر شرایﻄی حﻀور ﺧود را
ﺗﺜﺒيﺖ میکنند .مﻬﻢﺗرین اﺻﻞ در آینﻪکاری»،اﺻﻞ فﻀاﺳازی
معنوی برای ﺗﺠﺴﻢ ﻋالﻢ مﺜالی اﺳﺖ کﻪ آن را میﺗوان فﻀای
ﭼندﺳاحتی ﻧاميد؛ زیرا هر بﺨﺶ آن حاوی رویدادی ﺧاص و
ﻏالﺒاً مﺴتﻘﻞ اﺳﺖ .این فﻀا ،فﻀای ﺳﻪ بعدی کاذب ﻧيﺴﺖ؛ یعنی
از ﻗواﻋد پرﺳﭙﮑتيو و دید ﺗﮏﻧﻘﻄﻪای پيروی ﻧﻤیکند و مﮑانهای
متﺼﻞ بﻪ یﮑدیگر و پﺸﺖ ﺳرهﻢ را از ﺟﻠو بﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸان ﻧﻤیدهد،
بﻠﮑﻪ ﺳاﺧتاری اﺳﺖ متﺸﮑﻞ از پالنهای پيوﺳتﻪ یا ﻧاپيوﺳتﻪ کﻪ
از پایين بﻪ باﻻ و بﻪ اطراف گﺴترش مییابند؛ ﻧﻤوداری اﺳﺖ از
مﺠﻤوﻋﻪ ﻧﻤاهایی کﻪ هﻤﺰمان از روبرو ،از باﻻ و از اطراف دیده
شدهاﻧد«)پاکﺒاز .(600،1385 ،در این روش ،هنرمند ﺳاﺧتار
ﺗرکيﺐ ﺧود را از مﮑانهای مﺨتﻠﻒ بﻪ طور موازی و بﻪ طور
هﻤﺰمان شﮑﻞ میدهد و در ﻋين حال ﺳعی میکند با ﻧﻤایﺶ

هﻤﺰمان رویدادها در مﮑانهای مﺨتﻠﻒ ،ﺗﻠﻔيﻘی از فﻀاهای
داﺧﻠی و بيروﻧی بوﺟود آورد .این ﻧﺤو از ﻧﻤایﺶ فﻀا ﺳﺒﺐ
بوﺟودآمدن شيوه ﻧوینی از اﺟرا گردیده اﺳﺖ کﻪ معادل ﺗﺼویری
آن را میﺗوان در اشﮑال گوﻧاگون هنر ﻧوین بویﮋه هنر فتوکالژ
مﺸاهده کرد؛ مﻘالﻪ حاﺿر ﺗالشی اﺳﺖ براي یافتن ﺟایگاه هنر
آینﻪ کاري ایراﻧﯽ بﻪ ﻋنوان یﮑﯽ از مﻬﻢﺗرین گوﻧﻪهاي دیوارﻧگاري
معاﺻر؛ ﺳﺆال اﺻﻠی این اﺳﺖ کﻪ آیا ﺗﺸابﻬی ميان ﻧﺸاﻧﻪهاي
زیﺒایﯽشناﺧتﯽ در آینﻪکاري ایراﻧی و فتوکالژهای دیوید هاکنی
وﺟود دارد؟ بﻪ این منﻈور ﻧگارﻧده برای دﺳتيابی بﻪ هدف ﺗﺤﻘيﻖ،
ﻧﺸاﻧﻪهای بﺼری مﺸترك در آینﻪکاری ایراﻧﯽ و فتوکالژهای
دیوید هاکنی را بﻪ ﺳﻪ ﻧﺸاﻧﻪ بﺼری )ﺗﺠﺰیﻪ فرم ،هﻤﺰماﻧی بﺼری
و دیناميﺴﻢ حرکﺖ( ﺗﻘﺴيﻢ کرده اﺳﺖ؛ در بﺨﺶ اول ،ﻧﺸاﻧﻪهاي
بﺼري ﺗعریﻒ شده در آینﻪکاري ایراﻧﯽ و فتوکالژهای دیوید
هاکنی بررﺳﯽ و مﺼادیﻖ ﺗﺼویری آن ﺟﺴتﺠو میگردد و در
بﺨﺶ دوم با طرح ﺟدولﯽ ،بﻪ ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠيﻞ ﻧﺸاﻧﻪهای یادشده
در ﻧﻤوﻧﻪهای موردﻧﻈر میپردازیﻢ .در ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠيﻞ آﺛار بﻪ
منﻈور ﺗﺄکيد بر ﺟنﺒﻪهای موردﻧﻈر در این مﻘالﻪ ،اﺟرای ﺗﺼاویر
مﺒدل بﻪ ﻧوﻋی فرایند فرمی از اﺻﻞ اﺛر شده اﺳﺖ .این پﮋوهﺶ بﻪ
روش ﺗوﺻيﻔی-ﺗﺤﻠيﻠﯽ و با فنون ﺟﻤﻊآوري اطالﻋات کتابﺨاﻧﻪاي
و ميداﻧی ﺻورت گرفتﻪ اﺳﺖ .در روش ميداﻧی با بررﺳی و مﺸاهده
مﺴتﻘيﻢ ﻧﻤوﻧﻪ آینﻪکاریهای موﺟود در بناهای ﺗاریﺨی و مﺬهﺒی
شيراز اطالﻋات ﻻزم ﺟﻤﻊآوری شده اﺳﺖ.

ﭘیشینه تحقیق
فﻘدان مﻄالعات ﻧﻈري درباره آینﻪکاري ایراﻧﯽ ﺳﺒﺐ شده اﺳﺖ
کﻪ ﺗﺤﻘيﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈاممند درباره آن امري دشوار گردد؛ براﺳاس
مﻄالعات ﻧگارﻧدگان این ﺟﺴتار در منابﻊ و مراﺟﻊ فارﺳﯽ ،اﺛر ﻗابﻞ
ﺗوﺟﻬﯽ در ﺧﺼوص آینﻪکاري بﻪ ﭼﺸــﻢ ﻧﻤﯽﺧورد و هيﭻ ﺗﺤﻘيﻖ
مﺴتﻘﻠﯽ ﻧيﺰ ﺗاکنون در این زمينﻪ اﻧﺠام ﻧگرفتﻪ اﺳﺖ؛ بﻪ طور کﻠﯽ
مﻄالﺒﯽ کﻪ در این ﺧﺼوص ﻧگاشتﻪشده ،ﻋﻤوماً بﻪ معرفﯽ ﺗاریﺨچﻪ
آینــﻪکاري مﯽپردازد؛ از ﺟﻤﻠﻪ مﺤﻤد حﺴــن ﺳﻤﺴــار و یﺤيی
ذکاء ،درکتــاب دایرهالﻤعارف بﺰرگ اﺳــالمﯽ)1381ه.ش( ،آرﺗور
اپﻬام پوپ در کتاب ﺳــيری در ﺻنایﻊ دﺳتی ایران)1355ه.ش(،
لﻄﻒاﷲ هنرفر درکتاب گنﺠينﻪ آﺛار ﺗاریﺨی اﺻﻔﻬان)1350ه.ش(،
مﺤﻤد یوﺳــﻒ کياﻧﯽ درکتاب ﺗﺰیينات وابﺴتﻪ بﻪ معﻤاري دوران
اﺳالمﯽ)1376ه.ش( ،پﮋوهﺶهاي حﺴــن بﻠﺨاري ﻗﻬﯽ درکتاب
مﺒاﻧﯽ ﻋرفاﻧﯽ و معﻤاري اﺳالمﯽ)1384ه.ش( و مﺠﻤوﻋﻪ آﺛار منيره
فرمانفرماﻧيان کﻪ بﻪ آینﻪکاري در ﻏالﺐ زبان ﺗﺠﺴﻤﯽ معاﺻر ﺗوﺟﻪ
کرده اﺳــﺖ .مﻬﻢﺗرین آﺛاری کﻪ درباره فتوکالژهای دیوید هاکنی
ﻧگاشتﻪ شدهاﺳﺖ ﻋﺒارﺗند از :دیوید هاکنی ،ﻋﮑﺲها ،ﻧﺸر پترزبرگ

 ،1982دیوید هاکنی ،آﺛار ﻋﮑاﺳی شده ،متن ﻧوشتﻪ شده بوﺳيﻠﻪ
لورﻧﺲ وﭼﺴﻠر ﺗامﺰ هدﺳن  ،1982ﻋﮑاﺳی دیوید هاکنی ،اﻧﺠﻤن
ﺻنﻔی گالری آﻧدر امریﭻ  ،1983ﻋﮑﺲهای گرفتﻪشــده ﺗوﺳــﻂ
دیوید هاکنی ،بنياد ﻧﻤایﺸــگاههای بينالﻤﻠﻠی واشنگتن ،1986
ﻋﮑاﺳی دیوید هاکنی ،گﻔتگوها با پﻞ ﺟویﺲ ﺟاﻧاﺗان کيﭗ ،1988
ﻋﮑﺲهای دیوید هاکنی ،اﺳــتودیو دیویــد هاکنی ،لﺲ آﻧﺠﻠﺲ
 ،1996دیوید هاکنی ،ﻧﻘاشیها و ﻋﮑﺲ ﻧﻘاشیها ،موزه بویﻤن ،وان
بوﻧينگن کردیﺖ باﻧﮏ ،هﻠند.2000

آینهکاري ایرانی
ﺗﺰیين بنا با آینﻪ براي ﻧﺨﺴــتينبار در شﻬر ﻗﺰوین پایتﺨﺖ شاه
طﻬﻤاﺳﺐ اول و در بناي دیوان ﺧاﻧﻪ او بﻪ کار رفتﻪ اﺳﺖ .با آگاهی از
اینﮑﻪ ﺳاﺧتﻤان دیوان ﺧاﻧﮥ ﻗﺰوین در)951ه.ق1524/م( آﻏاز گﺸتﻪ
و در )965ه.ق1558/م( پایان یافتﻪ اﺳﺖ ،میﺗوان ﻧتيﺠﻪ گرفﺖ کﻪ
پيﺸينﮥ کاربرد آینﻪ در بنا حداﻗﻞ بﻪ ﻧيﻤﮥ ﺳدة )10ه.ق16/م( میرﺳد.
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پﺲ از اﻧتﻘال پایتﺨﺖ از ﻗﺰوین بﻪ اﺻﻔﻬان )1007ه.ق1598/م( ،در
این شــﻬر و شﻬرهاي دیگر ایران اﺳــتﻔاده از آینﻪ گﺴترش یافﺖ و
در ﺗﺰیين بﺴــياري از کاخهاي دوره ﺻﻔوي بﮑار برده شــد .از ميان
بناهاي دوره ﺻﻔویﻪ» ،آینﻪ ﺧاﻧﻪ« از هﻤﻪ مﺸــﻬورﺗر اﺳﺖ .ﺗا پایان
ﺳدة )1200ه.ق1800/م( بﺠﺰ بنای دیواﻧﺨاﻧﻪ کریﻤﺨان زﻧد ،بنای
آینﻪکاری شدة دیگری ﻧﻤیشناﺳيﻢ» .درآﻏاز ﺳده 14ه.ق هنرمندان
دو شاهﮑار کﻢ ﻧﻈير پدید آوردﻧد کﻪ ﻋﺒارﺗند از :ﺳاﺧتﻤان دارالﺴياده
از مﺠﻤوﻋﻪ آﺳــتان ﻗدس رﺿوی و دیگری ایوان آینﻪ ،ﺻﺤن ﺟدید
آﺳتان حﻀرت معﺼومﻪ)س( در ﻗﻢ اﺳﺖ« )مﺆﺗﻤن .(118 ،1348 ،از
ﻧﻤوﻧﻪهای دیگر آینﻪکاری ،ﺗاﻻر آینﻪ در شﻤﺲالعﻤاره ،کاخ گﻠﺴتان
و کاخ ﺳﺒﺰ در مﺠﻤوﻋﻪ ﺳعدآباد ،کاخ مرمر ﺗﻬران ،ﻧارﻧﺠﺴتان ﻗوام
شيراز ،ایوان و آﺳتاﻧﻪ حﻀرت ﻋﺒدالعﻈيﻢ )ع( در شﻬرری ،حﺴينيﻪ
امينﯽها و بناي متﺒرك امامزاده حﺴــين و شاهچراغ شيراز اﺳﺖ.
»گﺴــترش کاربرد آینﻪکاری ﺗﺤول دیگری اﺳــﺖ کﻪ در این ﺳده
پدید آمد .از این پﺲ آینﻪکاری از مﺤدوده اماکن مﺬهﺒی و کاخهای
ﺳﻠﻄنتی ﺧارج شــد و بﻪ ﺻورﺗی گﺴترده در اماکن هﻤگاﻧی ﭼون
هتﻞها ،رﺳــتورانها ،ﺗﺄﺗرها ،فروشگاهها و حتی ﺧاﻧﻪها بﻪ کار رفﺖ.
این گﺴترش در شيوه ﺳنتی آینﻪکاری بیاﺛر ﻧﺒود و با ﻧوآوریهای
ﺗازه هﻤراه شد« )کياﻧی .(241 ،1376 ،آینﻪکاری در آﻏاز بﻪ ﺻورت
ﻧﺼﺐ شيﺸﻪهای یﮑﭙارﭼﻪ بر روی دیوار بنا رایﺞ بود ،ﭼناﻧﮑﻪ درکاخ
ﭼﻬﻠﺴــتون اﺻﻔﻬان بر دیوار ﺳــرحوض ،آینﻪ بﺰرگ و شﻔاف ﻧﺼﺐ
کرده بودﻧد کﻪ بﻪ آینﻪ )ﭼﻬﻠﺴتون ﻧﻤا( یا )ﺟﻬان ﻧﻤا( مﺸﻬور اﺳﺖ.
ﺳــﭙﺲ ﻗﻄعات آینﻪ بﻪ ﺗدریﺞ کوﭼﮏﺗر و ریﺰﺗر شــد؛ و بﻪ اشﮑال
مﺜﻠﺚ ،لوزی ،شــﺶ گوش و...درآمــد و هنرمندان آﻧﻬا را بﻪ ﺻورت
الﻤاس ﺗراش بﻪ کار بردﻧد» .رایﺞﺗریــن طرحها در آینﻪکاری طرح
مﺸــﻬور»گره« و شيوه »گرهﺳــازی« بود کﻪ از ﻧﻈر ﺗنوع اشﮑال و
کاربرد آن در رشتﻪهای گوﻧاگون هنر ایران در ﻧوع ﺧود بیﻧﻈير اﺳﺖ.
طرحهای دیگر ﭼون »ﻗابﺴازی« یا »ﻗاب بندی« شﻤﺴﻪ ،ﺗرﻧﺞ ،لچﮏ
و مﻘرﻧﺲهایی کﻪ با آینﻪ پوشــاﻧده میشود و در ﺳﻘﻒ ﻧيﻢگنﺒدی
ایوانها یا زیرگنﺒدها ،ﺳﮑنﺞها و برکاربندیها بﮑار میرود .در ﻧيﻤﻪ
دوم ﺳده ﭼﻬاردهﻢ هﺠری ،آینﻪکاری هﻤراه با گﭻبری رواج یافﺖ و
در آینﻪکاری ﻧوآوریهای ﺗازهای پدید آمد .کاربرد شيﺸﻪهای رﻧگی
در ﺳــﻄﺢ وﺳيﻊﺗر ،ایﺠاد ﻧﻘوش و طرحهای ﺗازه ﭼون گﻞ و بوﺗﻪ و
ﻧﻘوش اﺳﻠيﻤی و کاربرد شيﺸﻪهای کاو )مﺤدب( کﻪ بﻪ ﺻورت آینﻪ
درمیآید ،از ویﮋگیهای این دوره اﺳــﺖ .در این روش ﺗازه ﻗﻄعات
آینﻪ و شيﺸــﻪ بر ﺧالف روش ﺳــنتی کﻪ ﺗﻤامی ﻗﻄعات بﻪ شﮑﻞ
هندﺳی و گوشﻪدار بریده میشــد ،بﻪ اشﮑال مدور و منﺤنی برید
شــده و شﮑﻞهای ﻏيرهندﺳی را میﺳــازﻧد .در این شيوه ،ﻗﻄعات
آینﻪ گاهی بر شيﺸﻪ ﭼﺴﺒاﻧده میشود؛ این شيوه ﺟدید آینﻪکاری بﻪ
)یاﻗوﺗی( مﺸﻬور اﺳﺖ« )هﻤان.(243 ،

ﻋﺒارﺗنــد از :الﻤاس آینﻪبر )ﻧرمبر( ،گوﻧيــا ،ﺧﻂکﺶ ،ﻗﻠﻢ طراحی،
ﺧﻂکﺶ ﭼوبی برای ﺧﻂاﻧدازی روی شيﺸﻪ ،ميﺰ زیردﺳﺖ ،الگوی
مﻘوایی ،دمبر ،بومﺧوار و کاردك برای ﻧﺼﺐ .ﺿﺨامﺖ مﻄﻠوب آینﻪ
برای آینﻪکاری یﮏ ميﻠیمتر اﺳــﺖ ،اما ﺗا ﺿﺨامﺖ دو ميﻠیمتر یا
بيﺸتر ﻧيﺰ بﻪ کار برده شده اﺳﺖ» .مراحﻞ مﺨتﻠﻒ آینﻪکاري بدین
گوﻧﻪ اﺳﺖ کﻪ ﻧﺨﺴﺖ طرح کار بوﺳيﻠﻪ رﺳام کﻪ گاهﯽ معﻤار بنا و یا
ﺧود آینﻪکار اﺳﺖ ،ﺗﻬيﻪ مﯽشود .در طرحهاي پيچيده ،کاﻏﺬ طرح
را ﺳوزﻧﯽ مﯽکنند و بوﺳيﻠﻪ آن ﺳﻄﺢ کار را گرده مﯽزﻧند و ﺳﭙﺲ
آینﻪکاري را برابر گرده اﺟرا مﯽکنند .در مواردي کﻪ آینﻪکاري داراي
ﺳﻄﺢ برﺟﺴتﻪ باشد ،زمينﻪ طرح را ﻗﺒ ً
ال گﭻبري کرده برابر طرح آماده
مﯽﺳازﻧد ﺳﭙﺲ آینﻪ بُر ،ﻗﻄعات آینﻪ را در اشﮑال و اﻧدازههاي مورد
ﻧياز با الگوهاي مﻘوایﯽ بریده و آماده مﯽکند .آﻧگاه آینﻪ کار با ﺧﻤيري
کﻪ آميﺰهاي از گﭻ و ﺳــریﺶ اﺳــﺖ ،ﻗﻄعات آینﻪها را برابر طرح بر
ﺳﻄﺢ کار مﯽﭼﺴﺒاﻧد و ﻧﻘوش دلﺨواه را پدید مﯽآورد؛ در پایان آینﻪ
پاكکــن ،کار را پاکيﺰه کرده و ﺟال مﯽدهد«)کياﻧﯽ.(244 ،1376 ،

دیوید هاکنی
دیوید هاکنی بﻪ ﺳــﺒﺐ ﺧالﻗيﺖ و ﺗنوع آﺛار یﮑی از هنرمندان
ﻧامدار در دهﻪهای اﺧير بﻪ شــﻤار میآید» .وی درکالﺞ ﺳﻠﻄنتی
لندن آموزش دید ) (1962-1959و در آﻧﺠا با کيتاج 1آشــنا شد،
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛير او بﻪ ﻧﻘاشــی پيﮑرﻧﻤا و بﻬرهگيری از منابﻊ ادبی روی
آورد؛ در زماﻧــی کﻪ هنوز هنرآموز بود بــﻪ ﭼاپگری پرداﺧﺖ و با
یﮏ ﺳﻠﺴــﻠﻪ باﺳﻤﻪ شــاﻧﺰدهﺗایی ﺗﺤﺖ ﻋنوان ﺗرﻗی آدم هرزه کﻪ
در آن کار روایی هوگارث 2بﻪ هﻤين ﻧام را با ﺗﺠربيات شــﺨﺼيﺶ
از ﻧيویورك آميﺨتﻪ بود ﭼون هنرمندی با اﺳــتعداد معرفی شــد.
ﺳــﭙﺲ در ﻧﻤایﺸگاه معاﺻران ﺟوان شــرکﺖ کرد1962؛ و ﭼﻬار
ﻧﻘاشــی بﻪ شــيوههای مﺨتﻠﻒ را با ﻋنوان کﻠی ﺗﻈاهرات ﺗنوع بﻪ
ﻧﻤایﺶ گﺬاشــﺖ بعدا ً ﭼند ﺳالی درکاليﻔرﻧيا اﻗامﺖ گﺰید)-1963
 (1967و موﺿوﻋــات زﻧدگــی بورژواها را ﻧﻘاشــی کرد؛ در ﺧالل
ﺳــالهای بعد ﭼند پرده دو پيﮑری با اﺳــﻠوب واﻗﻊﻧﻤایی کﺸيد؛
)مﺜ ً
ال آﻗا و ﺧاﻧﻢ کالرك و پرﺳی؛)(1971-1970ﺗﺼویر ،(1دفتری

مواد و مصاﻟﺢ و شیوه اﺟرا
مﺼالﺢ و مواد مورد اﺳــتﻔاده در هنر آینﻪکاری ﻋﺒارﺗند از :آینﻪ،
ﺳــریﺶ وگﭻ ﻧرم .ابﺰارهایی کﻪ در هنر آینﻪکاری اﺳتﻔاده میشوﻧد

تصویر -1آﻗا و خانم کﻼرك و ﭘرسی ،دیوید هاکنی ،1971-1970 ،آکریلیك روی بوم.
ماخﺬ(Livingstone & Hemmer, 2003, 126) :
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ی دوره ،19شﻤاره ،4زمﺴتان1393
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

از طراحیهایﺶ را با ﻋنوان ﺳــﻔرهایی با ﻗﻠــﻢ ،مداد و مرکﺐ بﻪ
ﭼاپ رﺳــاﻧيد؛ طی ﺳــالهای بعد در زمينﻪ طراحی ﺻﺤنﻪ فعال
بود؛ مﺜ ً
ال ﻧی ﺳــﺤرآميﺰ موﺗﺴــارت .1978-او کﻪ گﻪگاه ﻋﮑاﺳی
میکرد از اوایﻞ دهﻪ 1980دﺳﺖ بﻪ ﺗﺠربﻪهایی در زمينﻪ فتوکالژ
زده اﺳــﺖ کﻪ ﺗﺼویرهای هﻤﺰمان در ﻧﻘاشــی کوبيﺴﺖ 3را بﻪ یاد
میآورﻧد«)پاکﺒــاز .(638 ،1385 ،فتوکالژهایی کﻪ دیوید هاکنی
ﺧﻠﻖ کرده اﺳﺖ بﻪ مﮑاشﻔاﺗی شﺒاهﺖ دارﻧد کﻪ با ﻧﺰدیﮏ شدن بﻪ
دید ما بر مﺤدودیﺖهای ﺳنتی ﺗﺼویر واحد و ﺛابﺖ در زمان و مﮑان
ﻏﻠﺒﻪ میکنند؛ بدین معنا کﻪ هنرمند اشياء را در آن واحد از زوایای
مﺨتﻠﻔی میبيند ،بنابراین هنرمند دیگر در بند یﮏ ﻧﻘﻄﻪ دید واحد
ﻧيﺴــﺖ و میﺗواﻧد هر شيﺌی را ﻧﻪ بﻪ ﻋنوان یﮏ ﺗﺼویر ﺛابﺖ بﻠﮑﻪ
بﻪ ﺻورت مﺠﻤوﻋﻪای از ﺧﻄوط ،ﺳﻄوح و رﻧﮓها بﺒيند )ﺗﺼویر.(2
»هاکنی ﻧوآوریهای کوبيﺴــﻢ را در ﺟﻬﺖ اﻋتراض بﻪ پرﺳﭙﮑتيو
ﺳــنتی در ﻋﮑﺲ ﻋرﺿﻪ کــرده اﺳــﺖ«)حﮑﻤی.(109 ،1377 ،

کیﻔیت نشانههای بصري در آینهکاري ایرانﯽ
و فتوکﻼژهای هاکنی )تجزیه فرم ،همزمانی
بصری ،دینامیسم حرکت(
آﻧچﻪ در این بﺨﺶ ﺳــعی در اراﺋﻪ آن میشــود ،ﻧگاهی اﺳــﺖ بﻪ
شــﺒاهﺖهای بﺼری در آینﻪکاری ایراﻧی و هنــر فتوکالژ .فرآیند
بررﺳی براﺳاس ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠيﻞ ﺳاﺧتار بﺼری آینﻪکاری ایراﻧی و

تصویر-2دان وکریستوفر ،دیوید هاکنی ،1982 ،فتوکﻼژ.
ماخﺬ(Livingstone & Hemmer, 2003, 160) :

فتوکالژهای هاکنی ﺻورت گرفتﻪ اﺳﺖ .در اﻧتﺨاب گﺰارههای مورد
بررﺳی ﺳعی شده ﺗا موارد مﺬکور بياﻧگر شيوه رایﺞ دوره یا ﻧﺸاﻧگر
پيﺸرفﺖ در ﻋرﺻﻪ کاربرد ﻧﺸاﻧﻪهای بﺼری در ﻧﻤوﻧﻪهای موردﻧﻈر
باشدکﻪ ﻋﺒارﺗند از :ﺗﺠﺰیﻪ فرم ،هﻤﺰماﻧی بﺼری ،دیناميﺴﻢ حرکﺖ.
تجزیه فرم
ﺗﺼاویر در آینﻪکاری ایراﻧی اﻧعﮑاس اشــﮑال پيرامون در ﻗﻄعات
هندﺳــی آینﻪ اﺳﺖ کﻪ هرکدام شﮑﻞ ﺳاده شــدهای از یﮏ ﺟنﺒﻪ
موﺿوع را بر ﺳــﻄﺢ گﺴترده دیوار ﻧﺸــان میدهند و در آن ﻧﻔوذ
میکنند؛ این ﺗﺼاویر آشــنا برای بيننده بﻪ ﺗرکيﺐهای ﺳــادهای
ﺗﻘﻠيﻞ مییابند و با ایﺠاد ﺗراشﺧوردگیهای هندﺳــی از هﻢ ﺟدا
میشــوﻧد .هر ﻗﻄعﻪ هندﺳــی آینﻪ بﻪ یﮏ حرکﺖ مﺸﺨﺺ ﭼﺸﻢ
شــﺒاهﺖ دارد کﻪ یﮏ واحد اطالﻋاﺗی بﺼری در آن اﺳﺖ و باید در
حافﻈﻪ ما ذﺧيره گردد و ﺗوﺳﻂ مﻐﺰ ﺗرکيﺐ شود؛ درﺳﺖ هﻤان ﺳان
کﻪ ما اطالﻋات ﺿروری را پردازش میکنيﻢ ،بنابراین هر ﻗﻄعﻪ آینﻪ
بــﻪ ﺗنﻬایی ﺗﺼویری ﺻریــﺢ و دارای وﺿوح را ﺛﺒﺖ میکند و هﻤﻪ
ﭼيﺰ در ﺗﺼویر پيﺶزمينﻪ و پﺲزمينﻪ بﻪ ﺻورت یﮑﺴــان در یﮏ
پالن ﺳــﻄﺤی دیده میشود و بﻪ وﺳــيﻠﻪ زاویﻪ دید بيننده ﺗعریﻒ
میگردد .هدف ﻧﻈﻤی ﺟﻤعی اﺳﺖ؛ »موﺟودیﺖ هر ﻋنﺼری بﻪ طور
کامﻞ دوبعدی اﺳــﺖ؛ و ﺗنﻬا وﻗتی میﺗواﻧد بر ﻗرار باشــد کﻪ هﻤﻪ
ﻋناﺻر در مناﺳﺒات کامﻞ و ﺗعادل متﻘابﻞ باشند بﻪ این ﺗرﺗيﺐ ﺳﻄﺢ
ﺗﺼویر شﺒيﻪ ﻏﺸای شﮑنندهای میشود؛ رﻧﮓها ،ﻧﻘﺶها و ﺧﻂها،
با گﺴــترش در فﻀا ،بﻪ طرف باﻻ و پایين ،پﻬﻠوها ،بيرون و درون و
بــﻪ ژرفا ،رابﻄﻪ دﻗيﻘی را معيــن میکنند کﻪ طﺒﻖ آن ﺧﺼﻠﺖهای
فﻀایــی متﻀاد و متﺤرك بﻪ طور اﺗﻔاﻗی و با دﻗتی ﺗﻘریﺒاً ریاﺿیوار
ﺗوازن مییابند« )کﭙﺲ .(107 ،1392 ،آینﻪکار با مﺤدودکردن شیء
درون یﮏ ﭼيدمان دﻗيﻖ هندﺳــی ،بر فرم اشياء ﺗﺄکيد میکند و از
طریﻖ ﺗﺠﺰیﻪ هﻤاهنﮓ فرم و فﻀا بﻪ ﻗﻄعات ﺧرد شده آینﻪ ،گام بﻪ
گام وﺟوه منﮑﺜر شیء را مورد ﺟﺴتﺠو ﻗرار میدهد» .بﻪ هﻢ بافتگﯽ
شﮑﻞهاي هندﺳﯽ ﺗراشﺧورده با ﺟو ﺟامد و یﮑﭙارﭼﻪ ،ﻧوﻋﯽ فﻀاي
ﺗﺼویري مﺴــتﻘﻞ بوﺟود مﯽآورد؛ ﺗﺼویر ﺧودشﻤول اﺳﺖ و دیگر
بازﻧﻤایﯽ پارهای از طﺒيعﺖ ﻧيﺴﺖ بﻠﮑﻪ فرمولﯽ معﻤاريگوﻧﻪ اﺳﺖ کﻪ
ﻧﻈﻤﯽ هندﺳﯽ را بيان مﯽکند« )پاکﺒاز .(480 ،1381،در آینﻪکاری
ﺳﻄﺢهای مﺨتﻠﻒ واﻗعيﺖ ،دروﻧی و بيروﻧی ،دور و ﻧﺰدیﮏ ،دیدﻧیها
و حﺲ کردﻧیها درهﻢ ﻧﻔوذ میکننــد و بﻪ طور هﻢزمان بازﻧﻤایی
میشــوﻧد یا بﻪ ﺳــﺨن دیگر پﻬﻠو بﻪ پﻬﻠوی هﻢ در روی دیوار ﻗرار
میگيرﻧد)ﺗﺼویر(3؛ با اینحال ،اینﻬا حاوی واﻗعيﺖ فيﺰیﮑی و ﺳــﻪ
بُعدی ﭼيﺰها ﻧيﺴتند؛ آﻧچنان کﻪ میﺗوان از اﺳﻠوبهاي دیگري براي
شﮑﻞپردازي اﺳتﻔاده کرد؛ »مﯽﺗوان از باﻻ یا پایين بﻪ اشياء ﻧگریﺴﺖ،
مﯽﺗوان اشياء را آﻧﻘدر در پﺲزمينﻪ ﺟﻠو آورد کﻪ فﻘﻂ بﺨﺸﯽ از آن
دیده شــود ،مﯽﺗوان پویایی دروﻧی ﺗﺼویــر را با ﻋناﺻر مورب ﻗوي
شــدت بﺨﺸيد ،مﯽﺗوان اشياء را بﻪ حالﺖ شناور در فﻀا ﻧﺸان داد و
بر ﻧاپایداري حالﺖها و حرکﺖها ﺗﺄکيد کرد« ) پاکﺒاز،(316 ،1381،
و ﺗرکيﺒﯽ از شــﮑﻞهاي ﺗﺨﺖ در فﻀایــﯽ بﯽمﮑان و بﯽزمان ﺧﻠﻖ
کــرد کﻪ ﻧﻪ بر واﻗعيﺖ ﻋينﯽ بﻠﮑﻪ بر دﻧيایﯽ فراﺳــوي ﺗﺠربﻪگرایﯽ
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روزمره اﺳتوار اﺳــﺖ .اکنون ﺗﺼویر اشياء ﭼندوﺟﻬﯽ و مﺒﻬﻢ شده
و ابعاد ﺟدید بﻪ ﺧود گرفتﻪ اﺳــﺖ؛ فﻀا مﯽپيچد ،مﯽشــﮑند و ﺗا
مﯽﺧورد و ﻧوﻋﯽ هندﺳﻪ ﻏریﺐ ایﺠاد مﯽکند و ﺗرﺗيﺐ رمﺰآميﺰ اشياء
را بﻪ طرزي مرمــوز دربرمﯽگيرد)ﺗﺼویر .(4این ﺗﺼاویر ﺧاطراﺗی را
برمیاﻧگيﺰﻧد کﻪ از طریﻖ آﻧﻬا شــیء ﻧﻘﻞ شــده در ﻗﻄعات آینﻪ در
ذهن بيننده بازآفرینی میشــود؛ این طرز ﺗﻠﻘﯽ مﯽﺗواﻧد بﻪ حﺬف
موﺿوع بياﻧﺠامد؛ یعنﯽ هﻤان اﺻﻠﯽ کﻪ هنرمندان اﻧتﺰاعگراي ﺳده
بيﺴتﻢ بﻪ دﻧﺒال آن بودﻧد .ﺗﺠدیدﻧﻈر در فﻀای ﺗﺼویری ﺳنتی ذهن
4
بﺴياری از هنرمندان مدرن را مﺸﻐول داشتﻪ بود؛ از دیدگاه پيﮑاﺳو
»برای شــناﺧﺖ کيﻔيﺖ ﭼيﺰها ﻧﻤیﺗواﻧيﻢ بﻪ ﻇاهرشان ،یعنی آن
طور کﻪ از زاویﻪای معين دیده میشــوﻧد ،بﺴنده کنيﻢ .ﻧﻪ فﻘﻂ باید
ﭼيﺰها را هﻤﻪ ﺟاﻧﺒﻪ دید ،بﻠﮑﻪ باید پوﺳــتﻪ ﻇاهر را شــﮑافﺖ و بﻪ
درون ﻧگریﺴﺖ« )هﻤان .(480 ،هاکنی ﻧيﺰ یﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﺗﻘﺴيﻢهای
ﺟداگاﻧﻪ ﺻوری را روی یﮏ بوم با هﻢ ﺗرکيﺐ کرد و هدفﺶ بدﺳﺖ
آوردن ﭼنين وحدت زیﺒاییشناﺳاﻧﻪ مدرﻧی بود؛ در فتوکالژهای وی،
هر ﻋﮑﺲ شــامﻞ ﺟﺰیی از کﻞ اﺳﺖ؛ »بعﻀی از این ﺗرکيﺐبندیها

از بيﺶ از  150ﻧﻤا ﺳاﺧتﻪ شدهاﻧد بعﻀی بﻪ درﺳتی ﻗرار گرفتﻪاﻧد؛
بنابراین ﺧﻄوط ﺗرکيﺐبندی ﺟریان دارﻧد و بﻘيﻪ فﻘﻂ بﻪ اﻧدازهای کﻪ
بﺨﺸی از ﺳوژه را کﺸيده یا ﺗﮑرارکنند ،ﺟابﺠا شدهاﻧد .بنابراین یﮏ
ﺻورت گاهی مﻤﮑن اﺳﺖ بﻪ ﺻورت طﺒيعی دیده شود یا گاهی دو
دماغ داشــتﻪ باشد و یا بﻪ ﺻورت ﺧارج از هنﺠار کﺸيده شده باشد.
در ﺗرکيﺐبندیهای دیگر ،او در اطراف ﺳــوژهاش حرکﺖ میکند
و بﻪ آن شــﮑﻞ و ﺳيالن میدهد«)حﮑﻤی) (109 ،1377،ﺗﺼویر.(5
ﺳﻄوح ﻗاﺋﻢ اشيای مﮑعﺒی در ﭼﺸﻢ بيننده بﻪ هﻢ ﻧﺰدیﮏ میشوﻧد
ﻧــﻪ در بیﻧﻬایﺖ؛ حرکﺖ باﻋﺚ ﺟورشــدن ﺗﺼویرهای ﺳــينﻤایی
میشــود؛ با فوکوسهای متعدد و ﺗداوم در روایﺖ ﭼون طومارهای
ﭼينی و ﻧﻘاشیهای ﻗرون وﺳﻄایی کﻪ شﮑﻞها در یﮏ ﭼﺸﻢ اﻧدازه
گﺴــترده ﺗﮑرار میشــوﻧد؛ موﻧتاژ برشهای اﻧتﻘالی و ﺳــﮑاﻧﺲها
ماﻧند حرکﺖهای پاﻧورامایی و ﻧﻤاهای گردوﻧﻪای ایﺠاد شــدهاﻧد .در
فتوکالژهای هاکنی»ﭼﺸﻢ میﺗواﻧد از ﭼﭗ بﻪ راﺳﺖ و ﺟﻠو بﻪ ﻋﻘﺐ
و یا بر ﻋﮑﺲ حرکﺖ کند و شــﺨﺺ داﺳتان و ﺗﺄﺛيرات پيﺶروﻧده
شﺨﺼيﺖ و فﻀا را دﻧﺒال میکند« )هﻤان) (115،ﺗﺼویر.(6

تصویر -3ﻗســمتﯽ از آینهکاري شاهﭽراغ شیراز،
زیﻦاﻟﻌابدیﻦ 1305 ،ه.ش ،ﮔره.

تصویر -4تجزیه ساختار هندسی تصویر.3

تصویــر -5ایان درحال ﻃراحــی از آن ،دیوید هاکنــی ،1983 ،فتوکﻼژ.
ماخﺬ(Livingstone & Hemmer, 2003, 160) :

تصویر -6تجزیه ساختار هندسی تصویر.5
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همﺰمانﯽ ﺑﺼري
آﯾﻨﻪﮐﺎرى اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه از ﺳﻄﺢﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي
و ﻧﻈﺎﻣﯽ از رواﺑﻂ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﮐﺸــﻒ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻃﺮزي ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮدﺷــﺪه آﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﻀﺎدﻫﺎي
ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد .ﺑﯿﻨﻨﺪه در آﯾﻨﻪﮐﺎرى ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎى اﺻﻠﻰ
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮕﺎه وى ،زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺼﺮى ﺷﻰء ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد .ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻰء
را ﻣﻰﮐﺎود ﮐﻪ از ﻫﻢ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺑﯿﻨﻨﺪه و ﺷــﻰء ﺗﺎ اﺑﺪ در ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮى ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ» .از ﻧﻈﺮ
واﻗﻌﯿﺖ ﻓﻀﺎى ذﻫﻨﻰ )آن واﻗﻌﯿﺘﻰ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻰﮔﯿﺮد( ،ﯾﮏ
ﺷﮑﻞ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ در ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ« )ﭘﺎﮐﺒﺎز .(471،1381،آﯾﻨﻪﮐﺎر ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﻣﻮﺿﻮع را از زواﯾﺎي دﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻫﻨﺪﺳــﯽ
از ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي ،اﻓﻘﯽ و ﻣﻮرب را روي دﯾﻮار ﺳــﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﯽﺷﻮد .وى ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻰء از
زواﯾﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ،اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻰ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻮل ﭘﻞ ﮐﻠﻪ» 5ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺷﮑﻞ ،از ﺑﻄﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﺮﻓﺎً اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺷﯿﺎء
زاده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻗﻮارهﺑﻨﺪي ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﯿﺎء ،ﻣﻮﺟﻮدات
ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮوف و اﻋﺪاد ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«
)ﮔﺎردﻧﺮ)(615 ،1374،ﺗﺼﻮﯾﺮ .(7در آﯾﻨﻪﮐﺎرى ،وﺣﺪت ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯿﻨﻨﺪه،
ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺮﯾﺰ و ﺧﻂ اﻓﻖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸــﯿﺪه ﻣﻰﺷﻮد .ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﺪارى
ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﻰﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻰء ﻣﺘﺤﺮك در ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻰﺷﻤﺎر
آﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،اﺷــﯿﺎء ﻧﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪاى ﻣﻌﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،

تﺼﻮیر-7ﻗسمتﯽازآینهﮐاريﺷاهﭽراغﺷیراز،زیﻦاﻟﻌاﺑدیﻦ1305،ه.ش،ﮔره.

ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻮاﻟﻰ ﻣﮑﺎﻧﻰﺷﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﻰ و ﺟﺎﻣﻊ
ﺷﮑﻞﻫﺎ ،در ﻓﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﻰﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم وﺟﻮه ﯾﮏ
ﺷﻰء را در ﯾﮏ آن ﻣﻰﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻰﺷﻮد )ﻫﻤﺎن.(622 ،
»در اﺛﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎره ادراك ﺣﺴﻰ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﻃﺮز دﯾﺪن ﻣﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻌﺪادى ﺑﻰﻧﻬﺎﯾﺖ ،از ﻧﮕﺎهﻫﺎى ﺿﺒﻂ ﺷﺪه آﻧﻰ ،ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰ درﻣﻰآﯾﺪ؛« )آرﻧﺎﺳﻮن،1367،
 .(117-116ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺑﺼﺮي اﺷــﯿﺎء را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷــﮑﻞﭘﺮدازي ﺷﺪه ذﻫﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪد؛ در اﯾﻦ روش
ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻣﺎدي ﺷﯽء ﺗﺎ آن ﺣﺪﮐﮋﻧﻤﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺪد ﯾﮏ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﮑﻮس دﻗﯿﻖ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي دارﻧﺪ و روﻧﺪ اﻧﺘﺰاﻋﯽﮐﺮدن ﻓﺮم
و ﻓﻀﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ واﺑﺴــﺘﮕﯽ اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎﺻﻞ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
درﻣﯽآورد و اﺑﻌﺎدش را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ »وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷــﺊ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﻰ و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻬﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺰﺋﻰ،
ﺑﻪ ﻣﺪد ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى واﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻠﻰ ﺷﺊ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﺘﺒﺎدر
ﻣﻰﮐﻨﺪ؛ ﮔﻮﯾﻰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ دور ﺷــﺊ ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ و از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺟﻮه
ﺻﻮرى و ﺳــﺎﺧﺘﺎرى آن ،ﻧﻤﻮدار ﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎ ﯾﺎ دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮﻣﻰدارد
و اﯾﻨﻬــﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ذﻫﻨﻰ ﺑﺮﻫــﻢ ﻣﻰﻧﻬﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﻰ را ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺪارد« )ﭘﺎﮐﺒﺎز .(480 ،1381 ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن
در ﻓﻀﺎى اﯾﺴﺘﺎى ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺧﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﺗﻤﺎم ﺳــﻄﻮح ﯾﮏ ﺷــﯽء را در ﯾﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﻫﺴــﺖ و در ﻓﻀﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ اﺑﺪﯾﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳــﺖ ﺣﺘﯽ در درون ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ)ﺗﺼﻮﯾﺮ .(8آﯾﻨﻪﮐﺎر ،ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ واﻗﻌﯿﺖ

تﺼﻮیر -8تجﺰیه ﺳاﺧتار هندﺳی تﺼﻮیر.7

87
مﻄالعﻪ ﺗﻄﺒيﻘی ﻧﺸاﻧﻪهای بﺼری در
آینﻪکاری ایراﻧی و هنر فتوکالژ

بﺼري را گﺰارشﯽ بﺴيار مﺤدود و ﻧارﺳا درباره واﻗعيﺖ مﯽشﻤارد .او
ﻋرﺻﻪاي بﺴــيار وﺳيﻊﺗر را در ﻧﻈر دارد کﻪ ﺟﻬان ﺟاوداﻧﯽ را شامﻞ
مﯽشود .دیوید هاکنﯽ در این باره مﯽگوید :ما ﻏربيان فﻀا را بﻪ یﮏ
ﻧﻘﻄــﻪ دید مﺤدود کردهایﻢ ،گویﯽ از ميان دري باز بﻪ آن مﯽﻧگریﻢ.
آﻧان)ایراﻧيان( فﻀاي ﻧامﺤدود را وارد هنرشــان کردﻧد ،گویﯽ از آن
در ﺧارج شــده و فﻀاي پﺸــﺖ آن را در هر ﺟﻬﺖ ،مورد مﻄالعﻪ و
ﺗﻤاشا ﻗرار دادهاﻧد و در ﻧﻘاشﯽ ﺧود آوردهاﻧد .بﻪ ﻋالوه شرق و ﻏرب،
طﺒيعﺖ را با دو دیدگاه مﯽﻧگرﻧد .یﮑﯽ ﺳعﯽ در ﺗوﺿيﺢ و ﺗﺼرف آن
از راه ﻋﻠﻢ دارد و دیگري ﺳــعﯽ در زﻧده ﻧگﻪداشتن راز ﺟاوداﻧﯽ آن
کﻪ هﻤيﺸﻪ حرفﯽ براي گﻔتن دارد ...هاکنی ﺗﺼویرش را با ﭼند ﻧﻤا
کﻪ لﺐ بﻪ لﺐ ﭼيده شــده و برش ﺧوردهاﻧد ،میﺳــازد .ﺗﺼویرهای
ﺧرد شده از ﻧﻤاهای بﻪ هﻢ پيوﺳتﻪ متعدد حامﻞ اطالﻋات بﺼری و
با شﺒاهﺖ ﻇاهری بﻪ ﺗﺠﺰیﻪ در ﻧﻘاشیهای کوبيﺴﺖ ﺳاﺧتﻪ شدهاﻧد.
»فاﺻﻠﻪ کاﻧوﻧی دوربين کﻪ هﻤﻪ ﭼيﺰ را با روشی ﻏنیﺗر از آﻧچﻪ ﭼﺸﻢ
میﺗواﻧــد بﺒيند در یﮏ ﺗﺼویر مرکﺐ در وﺿوح ﻧگﻪ میدارد؛ فاﺻﻠﻪ
بين دوربين و ﺳــﻄﺢ اشيایی کﻪ ﻋﮑاﺳی شدهاﻧد .با ﻧگاه اﺟﻤالی بﻪ
ﺗرکيﺐبندی بيننده ﺗﺼور میکند کﻪ هنرمند در اطراف اﺗاق حرکﺖ
کــرده بﻪ موﺿوعهای مورد ﻋالﻗﻪاش ﻧگاه کرده و هر ﺟﺰء از ﺗرکيﺐ
را طوری بﻪ درﺳتی ﺟا داده کﻪ اﻧگار آﻧﻬا را در آﻏوش گرفتﻪ اﺳﺖ«
)حﮑﻤــی) (108 ،1377،ﺗﺼویر .(9بدین ﺗرﺗيﺐ وی آگاهاﻧﻪ فﻀای
کارش را گﺴــترش مﯽدهد و از بﮑار بردن پرﺳﭙﮑتيو متداول ﭼﺸﻢ
میپوشد و اﺳــتﻔاده از زاویﻪ دید واحد را ﺗرك مﯽگوید .هﻤچنين
ﻧگاه بيننده را روي اشياء از ﻧﻘﻄﻪاي بﻪ ﻧﻘﻄﻪاي دیگر حرکﺖ داده و
زوایاي دیدش را ﻋوض مﯽکند» .هاکنی مﺸــتاق اﺳﺖ کﻪ دریافﺖ

تصویر -9هنری مور ،دیوید هاکنی ،1982 ،فتوکﻼژ.
ماخﺬ(Livingstone & Hemmer, 2003, 150) :

ﺧــود را از زمان از طریﻖ بازﻧﻤایی حرکﺖهای واﻗعی و بﺼری بيان
کند ،این موﻗعيﺖ بﻪ وﺳــيﻠﻪ مﻄالعات او درباره هنری برگﺴون 6و
مارﺳــﻞ پروﺳﺖ 7از رمانﻧویﺲهای مﻬﻢ اوایﻞ ﻗرن بيﺴتﻢ حﻤایﺖ
میشود .بﻪ ﻧﻈر برگﺴون ماده هﻤيﺸﻪ در حرکﺖ اﺳﺖ شرایﻄی کﻪ
اﻧﺴان با درك شﻬودی از گﺬر زمان و با ﺗﺠربﻪ ذهنی از اﻋﻤال فيﺰیﮑی
ﺧودش حﺲ میکند این زمان ﻗراردادی ﻧيﺴﺖ کﻪ بﻪ وﺳيﻠﻪ ﺳاﻋﺖ
ﻗابﻞ اﻧدازهگيری باشد بﻠﮑﻪ زمان ﻏيرﻗابﻞ ﺗﻘﺴيﻢ یا اﺳتﻤرار اﺳﺖ«
)هﻤان» .(115 ،رﺿایﺖبﺨﺶﺗرین فتوکالژهای هاکنی زمان را درون
داﺳتاﻧﺸان شرح میدهد و آن را در ﺳاﺧتار ﺧود آﻧﻬا کوﺗاه و فﺸرده
میکند .هاکنی اميدوار اﺳــﺖ کﻪ آﻧﻬا زمان زﻧده حال را بررﺳــی
کنند؛ ﭼون زمان گﺬشتﻪ با حرکﺖ در درون فﻀا بﻪ ﺳادگی بررﺳی
میشود« )هﻤان)(116،ﺗﺼویر.(10

نمایﺶ حرکت
در آینﻪکاری ،اشــياء درون یﮏ ﭼارﭼــوب فﻀایی مرکﺐ از
مﺜﻠﺚهــای کوﭼﮏ ﺗرکيــﺐ یافتﻪاﻧد؛ بﻪ ﻧﺤــوی کﻪ موﺿوع در
آن مﺴــتﺤيﻞ شــده اﺳــﺖ .این ﻗﻄعات زماﻧی کﻪ کنار هﻢ ﻗرار
میگيرﻧد ،اﺳــتﺤﮑام مادی اشياء را از بين برده و براﺳاس ﻗاﻧون
شﮑﺴــﺖ ﻧور ،ﺗﺼویر را ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﻧﺸــان میدهنــد و از کنار هﻢ
ﻗرارگرفتن ﺗﺼاویر ،حﺲ حرکﺖ را الﻘا میکنند؛ اشــياء درحال
حرکــﺖ و ارﺗعاش درهﻢ ﻧﻔــوذ میکنند و ﺗﺼاویــر ﺟدیدی را
میﺳــازﻧد؛ ﺗﺼاویر ﺗازه احﺴاس ﺗند حرکﺖ و وفور ﻋﻤﻞ را ﻧﺸان
میدهند و بﻪ ﺳرﻋﺖ دگرگون مﯽشوﻧد و این پویایﯽ ﻋام مﺨاطﺐ
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را دربرمﯽگيرد)پاکﺒاز .(490،1381 ،آینﻪکار» اشياء متﺤرك را
بﻪ ﺻورت ﻧﻤودار ﻧگاشــﺖ یا دیاگرام بازﻧﻤایی میکند؛ و شﺊ کﻪ
بدینگوﻧﻪ بازﻧﻤایی میشود ،از لﺤاظ بﺼری با مﺤيﻄﺶ میپيوﻧدد
و کﻞ پيچيــدهای را بﻪ وﺟود مــیآورد .دﺧول و ﻧﻔوذ مﺤيﻂ در
اشــياء ،موﺟﺐ ﺗﺤریﻒ و ﻧيﺰ ﺗﮑﻤيﻞ آﻧﻬا میشود«)هﻤان.(490،
بنابراین یﮏ ﺳﻠﺴــﻠﻪ شﮑﻞهای موازی در ﺳراﺳر ﺳﻄﺢ دیوار بﻪ
گوﻧﻪای پﺨﺶ شده کﻪ گویی بﻪ هﻢ بافتﻪ شدهاﻧد؛ در این شيوه،
آﻧچــﻪ بيﺶ از ﻋﻤﻖ یا ﻧﻘﺶ و ﻧگار ﺳــﻄﺢ اهﻤيﺖ دارد ،ﺟنﺒﺶ
ﺳــﺤرآميﺰی اﺳــﺖ کﻪ از درون ﺗﮑﻪهای ﺧرد شده آینﻪ بوﺟود
آمده اﺳﺖ .دو ﻗﻄعﻪ هندﺳﯽ آینﻪ درکنار هﻢ ﻧوﻋﯽ ميدان اﻧرژي
مﯽآفریننــد کﻪ فﻀاي ميان آﻧﻬا آکنده از اﻧرژيهایﯽ اﺳــﺖ کﻪ
اشــياء مﺰبور آزاد مﯽکنند )هﻤــان) (491،ﺗﺼویر .(11این گوﻧﻪ
دگردیﺴی پيﮑرهها و اشــياء بﻪ ﺻورت ﻧﻘﺶ و ﻧگارهای متﺤرك
از رﻧﮓ و ﺳــﻄﺢ در ﺗعامﻞ با حرکﺖ بيننده ،شــﮑﻞ پيچيدهﺗری
بﻪ ﺧود میگيرد .بيننده ﺧود موﺿوع حرکﺖ اﺳﺖ و ﺗﻐيير زاویﻪ
دید و حرکﺖ ﻧاشــی از فعاليﺖ ﺟﺴﻤاﻧی وی واکنﺶ ﺗﺼویری اﺛر
را ﺗﻐيير میدهد .بنابراین ﻧﺸاﻧﻪهای زیﺒاییشناﺧتی در آینﻪکاری
پی در پی درحال ﺗﻐيير اﺳﺖ؛ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻔرق ﻋناﺻر ،ﻧوﻋی حرکﺖ
بﺼری را در این فﻀــای ﻏيرطﺒيعی پدید میآورد؛ »ولی پویایی
اﺟﺰا در ﻧﻬایﺖ بﻪ ایﺴــتایی متعادل درکﻞ فﻀا میاﻧﺠامد .ﭼنين
کيﻔيتی ﻧﻪ فﻘﻂ از ﺗدابير اﻧتﻈام ﺳﻄﺢها و رﻧﮓها بﻠﮑﻪ هﻤچنين
بﻪ مدد روشهای هندﺳی ﺳاﺧتﻤان ﺗﺼاویر و ﻗواﻋد ﺗرکيﺐبندی
مدور و مارپيچی حاﺻﻞ میشود« )پاکﺒاز .(600،1385 ،آینﻪکار
ﺳعﯽ دارد ،واﻗعيﺖ را در ﺗﻤاميﺖ آن ﻧﻤایﺶ دهد و این کار را بﻪ
وﺳــيﻠﻪ ﺧﻄوط مورب ﻧيرومند و پویایﯽ کﻪ از امﮑاﻧات ﺟنﺒندگﯽ

تصویر-11ﻗسمتﯽازآینهکاريشاهﭽراغشیراز،زیﻦاﻟﻌابدیﻦ 1305،ه.ش،ﮔره.

ﻧﻬﻔتﻪ در شــﯽء بيرون مﯽکﺸد ،بيان مﯽکند» .از آﻧﺠا کﻪ مﺤور
مورب در ﺗناﻗﺾ با ﺳــﻤﺖگيری بنيادی فﻀا ﻗرار دارد ،هر ﻧﻘﺶ
در موﻗعيﺖ مورب ،گرایﺶ بﻪ ﺟﻬﺖگيری در راﺳــتای ﺧﻂهای
اﺻﻠی ﺳــازماﻧدهی بﺼری دارد -مﺤور افﻘی -ﻋﻤودی -و بﻪ این
ﺗرﺗيﺐ درﺟﻪ ﺗنﺶ پویا را باﻻ می برد«)کﭙﺲ .(98 ،1392،بدین
ﺗرﺗيﺐ ﺗﻘﻄيﻊ شــﯽء افﺰایﺶ مﯽیابد و ﺳــﻄوح ،شﮑﻞ هندﺳﯽ
ﺗندﺗري پيدا کردهاﻧد و حرکﺖ شــتاب مﯽگيــرد .در این زمان
ﺳاﺧتﻤان ﺗﺼویر فرو پاشيده و در مﺤيﻂ اﻧﺴﺠام مییابد .ﺟنﺒﺶ
ﻋناﺻر ﺗﺼویر از مرکﺰ و گﺴــترش پی در پی آن در فﻀا ﻧﻤوداری
اﺳﺖ کﻪ حرکﺖ شیء را ﻧﻪ بازﻧﻤایی بﻠﮑﻪ الﻘا میکند)ﺗﺼویر.(12
بيننده احﺴاس میکند کﻪ باید ﺳاﺧتار ﻧگاره را بﻪ حرکﺖ درآورد
ﺗا حرکﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ فرمها در ﺟنﺒﺶ ﻋﻈيﻢﺗر و ﺳراﺳــری ﺳﻄﺢ
دیوار ادﻏام گردد» .ﻧﻘاشان و مﺠﺴﻤﻪﺳازان بﺴياری ﻧيﺰ مﺒادرت
بﻪ ﺗﻘﺴــيﻢ ﺟﻠوههای پویای حرکﺖ در یﮏ رﺳاﻧﻪ ایﺴتا میکنند.
ﻧوآوریهای متعدد فوﺗوریﺴﺖها 8یﮏ راه از ﻧگاه کردن بﻪ حرکﺖ
را باز میﻧﻤاید و ﻋﮑاﺳی مﺒادرت بﻪ ﻧﺸان دادن بﻘيﻪ میکند؛ مﺜﻞ
مﺠﻤوع کارهای منﺠﻤد شــده ﻗدم بﻪ ﻗدم ادوارد مایﺒریﺞ 9کﻪ از
یﮏ ﺗﺼویر بﻪ ﺗﺼویر دیگر و ﺳراﻧﺠام بﻪ ﺗيرگیها کﻪ کﻠيﺸﻪهای
معاﺻر برای حرکﺖ شــدهاﻧد و ﺗﻐييرات دﻗيﻘﻪ را ﻧﺸان میدهد«
)حﮑﻤی .(110،1377،در فتوکالژهــای هاکنی»بعﻀی از ﻧﻤاها
طوری ﻗرارگرفتﻪ کــﻪ ﺗﺄﺛير پاﻧاروميﮏ دارد بﻘيﻪ حرکﺖ کرده یا
ﺗﮑرار شدهاﻧد و یا در درﺟات متعدد بﺰرگﻧﻤایی گرفتﻪ شدهاﻧد ﺗا
ﺗﺼویر اﺻﻠی را هوشﻤنداﻧﻪ ﺗﺤریﻒ یا آن را در یﮏ پالن متﻔاوت
بازﺳــازی کنند؛ ﺗوﺟﻪ بﻪ طﺒيعﺖ ذهنی ﺗﺼویر با مرکﺰ ﺳاﺧتگی
آن و بينــﺶ مﺤيﻄی ﺗﺤریﻒ شــده آن بﻪ وﺳــيﻠﻪ ﻋﮑاس دیده
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میشود« )هﻤان( )ﺗﺼویر» .(13کالژ حرکﺖهای اﻧﻔرادی زودگﺬر
ﺻورت ،دﺳــﺖها و بدن را مﺴــتند میکند و ﺳﭙﺲ امﮑان یﮏ
ﺳــنتﺰ را از ميان اﻧتﺨابها و کنار هﻢ ﭼيدن ﭼاپهای منﺤﺼر

تصویــر -13ﮔریﮕــوری در حال ﭘیــاده روی ،دیوید هاکنــی ،1983 ،فتوکﻼژ.
ماخﺬ(Livingstone & Hemmer, 2003, 163) :
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بﻔرد فراهــﻢ میکند؛ بﻪ این ﺗرﺗيﺐ بيننده میﺗواﻧد ﺗﺄﺛير متﻘابﻞ
بين ﺳــوژه و هنرمند و در پرﺗرههای گروهی یا دو ﻧﻔره در ميان
ﺧود ﺳوژهها را بازﺳازی کند«)هﻤان)(113 ،ﺗﺼویر.(14
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ﺟدول -1تجزیه و تحلیل نشانههای بصری در آینهکاری ایرانی و فتوکﻼژهای دیوید هاکنی.

تكنيك سال
خلق اثر

فتوکالژ

1983

*

1982

*

1983

آثار

شاخصها

عنوان

هنرمند

ایان
درحال
طراحی
از آن

دیوید
هاکنی

تجزیه فرم

تجزیه و تحلیل
بصری

آثار

هنرمند

مكان

تجزیه و تحلیل
بصری

شاهچراغ
زينالعابدين
شيراز

سال
خلق اثر

تكنيك

1983

گره

هنری
مور

*

همزمانی

*

*

1982

*

گریگوری
در حال
پیادهروی

*

دینامیسم
حرکت

*

*

1983

*
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مﻄالعﻪ ﺗﻄﺒيﻘی ﻧﺸاﻧﻪهای بﺼری در
آینﻪکاری ایراﻧی و هنر فتوکالژ
ﺟدول -2مقایسه تﻄبیقی نشانههای بصری در آینهکاری ایرانی و فتوکﻼژهای دیوید هاکنی.

مورد مقایسه

شاخصها
ﻋناﺻر هندﺳی
تجزیه فرم

ﺗﺠﺰیﻪ فرم و فﻀا
ﻧﻤاهای گردوﻧﻪ ای
زوایای دید مﺨتﻠﻒ

همزمانی بصری

فﻀاﺳازی ﭼندﺳاحتی
هﻤﺰماﻧی و هﻤﻤﮑاﻧی
ﻧﻤودارﻧگاری

دینامیسم حرکت

ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻔرق ﻋناﺻر
هﻤﺰماﻧی حرکﺖ ،فرم و ﻧور

آینهکاری ایرانی

فتوکﻼژهای دیوید هاکنی

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

نتیجه
آﻧچﻪ در این مﻘالﻪ بيﺸــتر مدﻧﻈر ﻗرار داشﺖ ،مﻄالعﻪ ﺗﻄﺒيﻘی
ﻧﺸاﻧﻪهای بﺼری در آینﻪکاري ایراﻧﯽ و فتوکالژهای هاکنی بود کﻪ
مواردی ماﻧند ﺗﺠﺰیﻪ فرم ،هﻤﺰماﻧی بﺼری و دیناميﺴــﻢ حرکﺖ را
شامﻞ میشد؛ و بررﺳی ریﺸــﻪای و ﺧاﺳتگاه و ﭼگوﻧگی ﺗﺄﺛيرات
متﻘابﻞ احتﻤالــی در ردههای بعدی ﻗرار گرفﺖ کﻪ ﺧود مﻄالعات
فﮑری و ﻋﻠﻤی بيﺸــتری را میطﻠﺒد .با در ﻧﻈرگرفتن مواد اوليﻪ،
شيوه اﺟرا ،ﺧﺼوﺻيات ﺳــاﺧتاری و فﮑری ،ﻧﺤوه بروز ﻧﺸاﻧﻪهای
بﺼــری در آینﻪکاري ایراﻧﯽ و فتوکالژهای هاکنی متﻔاوت اﺳــﺖ
ولی در ادراکات دیداری کﻪ در ﻧاﻇران ایﺠاد میکند ،کام ً
ال یﮑﺴان

اﺳــﺖ و کيﻔيﺖ مﺸــابﻬی دارد؛ حاﺻﻞ ﺗﻄﺒيﻖ و ﻧتيﺠﻪ بررﺳﯽها
ﻧﺸان میدهد کﻪ -1آینﻪکاری ایراﻧﯽ ﺳازماﻧﯽ دﻗيﻘاً مﺤاﺳﺒﻪ شده
از ﺳﻄﺢهاي ﺗﺼویري و ﻧﻈامﯽ از روابﻂ فﻀایﯽ را کﺸﻒ کرده اﺳﺖ
و آن را بﻪ طرزي منﻄﻘﯽ بﻪ وﺳيﻠﻪ ﻗﻄعات آینﻪ ﻋرﺿﻪ مﯽدارد-2.
ﻧﺸاﻧﻪهای بﺼری بﮑاررفتﻪ در آینﻪکاری ایراﻧی و فتوکالژهای هاکنی
فارغ از مﺠﻤوع شــرایﻂ زماﻧی و مﮑاﻧی بﻪ ﺻورت مﺸابﻪ بﮑار رفتﻪ
اﺳﺖ-3.ﻧﺸــاﻧﻪهاي بﺼري هﻤچون ﺗﺠﺰیﻪ فرم ،هﻤﺰماﻧی بﺼری و
دیناميﺴﻢ حرکﺖ ،ﻗﺒﻞ از اینﮑﻪ در ﻧﻈام زیﺒایﯽ شناﺳﯽ هنر ﻧوین
پدیدار گردد ،در هنر آینﻪ کاري ایراﻧﯽ متﺠﻠﯽ گردیده اﺳﺖ.
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