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چكیده
آینه کاری ایرانی گونه ای دیوارنگاری به شمار می آید ولی به اعتبار ویژگی های بينشی، مضمونی و ساختاری، با انواع 
دیگر دیوارنگاری در جهان متفاوت است؛ در حقيقت ما در آینه کاری شاهد زبان تصویری ویژه ای هستيم که از تعامل ميان 
فرم های کوچک هندسی، سه  را  این عناصر  نقوش هندسی شکل گرفته است؛ محتوای شکلی  با  آینه  قطعات خرد شده 
گوش های منظم و فرم های ساده شده طبيعی تشکيل داده اند؛ از جهت ظرافت دید، این روش نتایج درخشانی دربرداشته 
و سبب بوجود آمدن شيوه نوینی از اجرا گردیده که معادل تصویری آن را می توان در اشکال گوناگون هنر نوین بویژه هنر 
فتوکالژ مشاهده کرد؛ این مقاله تالشی است براي پاسخگویی به این مسئله که آیا تشابهی ميان نشانه هاي زیبایی شناختی در 
آینه کاري ایرانی و فتوکالژهای دیوید هاکنی وجود دارد؟ از این رو با بهره جستن از روش توصيفی- تحليلی و با جمع آوري 
اطالعات کتابخانه اي و ميدانی، به مطالعه پاره اي از وجوه اشتراك نمونه های موردنظر می پردازیم. حاصل تطبيق و نتيجه 
بررسی ها نشان می دهد که نشانه های بصری بکار رفته در آینه کاری ایرانی و فتوکالژهای دیوید هاکنی فارغ از مجموع شرایط 

زمانی و مکانی به صورت مشابه بکار رفته است. 
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    هنر آینه کاری عمدتاً در تزیينات داخلی بناهای تاریخی 
می کوشد  آینه کار  بنابراین  دارد؛  کاربرد  مذهبی  اماکن  ویژه  به 
خالقيت تصویری اش را با آراستگی و پرداخت پروسواس درآميزد؛ 
به سبب مرارتی زاهدانه که آینه کار ایرانی براي تسلط بر وسيله 
می یابد،  معنوي  بعدي  کارش  می کند،  تحمل  خویش  بيان 
می دهد  نظم  دیوار  روي  را  نقش ها  و  سطح ها  دقيق،  انضباطی 
و حساس ترین عامل این معماري پيچيده یعنی هندسه تصویر، 
خصلتی بيانگر به خود می گيرد. هندسه در اینجا معنای مجموعه  
ساده شده ای از اشکال مثلث، مربع، دایره و...که به انتزاعی ترین 
وجه ممکن  خودنمایی می کنند و در هر شرایطی حضور خود را 
فضا سازی  آینه کاری،«اصل  در  اصل  مهم ترین  می کنند.  تثبيت 
را می توان فضای  آن  است که  مثالی  عالم  برای تجسم  معنوی 
و  رویدادی خاص  حاوی  آن  بخش  هر  زیرا  ناميد؛  چند ساحتی 
غالباً مستقل است. این فضا، فضای سه بعدی کاذب نيست؛ یعنی 
از قواعد پرسپکتيو و دید تک نقطه ای پيروی نمی کند و مکان های 
متصل به یکدیگر و پشت سرهم را از جلو به عقب نشان نمی دهد، 
بلکه ساختاری است متشکل از پالن های پيوسته یا نا پيوسته که 
از پایين به باال و به اطراف گسترش می یابند؛ نموداری است از 
مجموعه نماهایی که همزمان از روبرو، از باال و از اطراف دیده 
ساختار  هنرمند  روش،  این  در   .(600،1385 شده اند»(پاکباز، 
طور  به  و  موازی  طور  به  مختلف  مکان های  از  را  خود  ترکيب 
با نمایش  همزمان شکل می دهد و در عين حال سعی می کند 

فضاهای  از  تلفيقی  مختلف،  مکان های  در  رویدادها  همزمان 
سبب  فضا  نمایش  از  نحو  این  آورد.  بوجود  بيرونی  و  داخلی 
بوجودآمدن شيوه نوینی از اجرا گردیده است که معادل تصویری 
آن را می توان 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 مهم ترین گونه هاي دیوارنگاري 
نشانه هاي  ميان  تشابهی  آیا  که  است  این  اصلی  سؤال  معاصر؛ 
زیبایی شناختی در آینه کاري ایرانی و فتوکالژهای دیوید هاکنی 
وجود دارد؟ به این منظور نگارنده برای دستيابی به هدف تحقيق، 
فتوکالژ های  و  ایرانی  آینه کاری  در  مشترك  بصری  نشانه های 
دیوید هاکنی را به سه نشانه بصری (تجزیه فرم، همزمانی بصری 
و دیناميسم حرکت) تقسيم کرده است؛ در بخش اول، نشانه هاي 
دیوید  فتوکالژهای  و  ایرانی  آینه کاري  در  شده  تعریف  بصري 
در  و  می گردد  آن جستجو  تصویری  مصادیق  و  بررسی  هاکنی 
بخش دوم با طرح جدولی، به تجزیه و تحليل نشانه های یاد شده 
به  آثار  تحليل  و  تجزیه  در  می پردازیم.  مورد نظر  نمونه های  در 
منظور تأکيد بر جنبه های مورد نظر در این مقاله، اجرای تصاویر 
مبدل به نوعی فرایند فرمی از اصل اثر شده است. این پژوهش به 
روش توصيفی-تحليلی و با فنون جمع آوري اطالعات کتابخانه اي 
و ميدانی صورت گرفته است. در روش ميدانی با بررسی و مشاهده 
مستقيم نمونه آینه کاری های موجود در بناهای تاریخی و مذهبی 

شيراز اطالعات الزم جمع آوری شده است.

مقدمه

پیشینه تحقیق 

فقدان مطالعات نظري درباره آینه کاري ایرانی سبب شده است 
که تحقيق علمی و نظام مند درباره آن امري دشوار گردد؛ بر اساس 
مطالعات نگارندگان این جستار در منابع و مراجع فارسی، اثر قابل 
توجهی در خصوص آینه کاري به چشــم نمی خورد و هيچ تحقيق 
مستقلی نيز تا کنون در این زمينه انجام نگرفته است؛ به طور کلی 
مطالبی که در این خصوص نگاشته شده، عموماً به معرفی تاریخچه 
آینــه کاري می پردازد؛ از جمله محمد حســن سمســار و یحيی 
ذکاء، درکتــاب دایره المعارف بزرگ اســالمی(1381ه.ش)، آرتور 
اپهام پوپ در کتاب ســيری در صنایع دستی ایران(1355ه.ش)، 
لطف اهللا هنرفر درکتاب گنجينه آثار تاریخی اصفهان(1350ه.ش)، 
محمد یوســف کيانی درکتاب تزیينات وابسته به معماري دوران 
اسالمی(1376ه.ش)، پژوهش هاي حســن بلخاري قهی درکتاب 
مبانی عرفانی و معماري اسالمی(1384ه.ش) و مجموعه آثار منيره 
فرمان فرمانيان که به آینه کاري در غالب زبان تجسمی معاصر توجه 
کرده اســت. مهم ترین آثاری که درباره فتوکالژ های دیوید هاکنی 
نگاشته شده است عبارتند از: دیوید هاکنی، عکس ها، نشر پترزبرگ 

1982، دیوید هاکنی، آثار عکاسی شده، متن نوشته شده بوسيله 
لورنس وچسلر تامز هدسن 1982، عکاسی دیوید هاکنی، انجمن 
صنفی گالری آندر امریچ 1983، عکس های گرفته شــده توســط 
دیوید هاکنی، بنياد نمایشــگاه های بين المللی واشنگتن 1986، 
عکاسی دیوید هاکنی، گفتگوها با پل جویس جاناتان کيپ 1988، 
عکس های دیوید هاکنی، اســتودیو دیویــد هاکنی، لس آنجلس 
1996، دیوید هاکنی، نقاشی ها و عکس نقاشی ها، موزه بویمن، وان 

بونينگن کردیت بانک، هلند2000.

آینه کاري ایرانی

تزیين بنا با آینه براي نخســتين بار 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.ق /1524م ) آغاز گشته  
و در (965ه.ق /1558م)  پایان  یافته  است ، می توان  نتيجه  گرفت  که  
پيشينۀ کاربرد آینه در بنا حداقل  به  نيمۀ سدة (10ه.ق /16م ) می رسد. 
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پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان (1007ه.ق /1598م )، در 
این شــهر و شهرهاي دیگر ایران اســتفاده از آینه گسترش یافت و 
در تزیين بســياري از کاخ هاي دوره صفوي بکار برده شــد. از ميان 
بناهاي دوره صفویه، «آینه خانه» از همه مشــهورتر است. تا پایان  
سدة (1200ه.ق /1800م ) بجز بنای  دیوانخانه کریمخان زند، بنای  
آینه  کاری  شدة دیگری  نمی شناسيم . «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 ، 1348، 118). از 
نمونه های دیگر آینه کاری، تاالر آینه در شمس العماره، کاخ گلستان 
و کاخ سبز در مجموعه سعد آباد، کاخ مرمر تهران، نارنجستان قوام 
شيراز، ایوان و آستانه حضرت عبدالعظيم (ع) در شهر ری، حسينيه 
امينی ها و بناي متبرك امام زاده حســين و شاهچراغ شيراز است. 
«گســترش کاربرد آینه کاری تحول دیگری اســت که در این سده 
پدید آمد. از این پس آینه کاری از محدوده اماکن مذهبی و کاخ های 
سلطنتی خارج شــد و به صورتی گسترده در اماکن همگانی چون 
هتل ها، رســتوران ها، تأترها، فروشگاه ها و حتی خانه ها به کار رفت. 
این گسترش در شيوه سنتی آینه کاری بی اثر نبود و با نوآوری های 
تازه همراه شد» (کيانی، 1376، 241). آینه کاری در آغاز به صورت 
نصب شيشه های 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 کوچک تر و ریزتر شــد؛ و به اشکال 
مثلث، لوزی، شــش گوش و...درآمــد و هنرمندان آنها را به صورت 
الماس تراش به کار بردند. «رایج تریــن طرح ها در آینه کاری طرح 
مشــهور«گره» و شيوه «گره ســازی» بود که از نظر تنوع اشکال و 
کاربرد آن در رشته های گوناگون هنر ایران در نوع خود بی نظير است. 
طرح های دیگر چون «قابسازی» یا «قاب بندی» شمسه، ترنج، لچک 
و مقرنس هایی که با آینه پوشــانده می شود و در سقف نيم گنبدی 
ایوان ها یا زیرگنبدها، سکنج ها و برکاربندی ها بکار می رود. در نيمه 
دوم سده چهاردهم هجری، آینه کاری همراه با گچ بری رواج یافت و 
در آینه کاری نوآوری های تازه ای پدید آمد. کاربرد شيشه های رنگی 
در ســطح وسيع تر، ایجاد نقوش و طرح های تازه چون گل و بوته و 
نقوش اسليمی و کاربرد شيشه های کاو (محدب) که به صورت آینه 
در می آید، از ویژگی های این دوره اســت. در این روش تازه قطعات 
آینه و شيشــه  بر خالف روش ســنتی که تمامی قطعات به شکل 
هندسی و گوشه دار بریده می شــد، به اشکال مدور و منحنی برید 
شــده و شکل های غيرهندسی را می ســازند. در این شيوه، قطعات 
آینه گاهی بر شيشه چسبانده می شود؛ این شيوه جدید آینه کاری به 

(یاقوتی) مشهور است» (همان، 243).

مواد و مصالح و شیوه اجرا

مصالح و مواد مورد اســتفاده در هنر آینه کاری عبارتند از: آینه، 
ســریش وگچ نرم. ابزارهایی که در هنر آینه کاری استفاده می شوند 

عبارتنــد از: الماس آینه بر (نرم بر)، گونيــا، خط کش، قلم طراحی، 
خط کش چوبی برای خط اندازی روی شيشه، ميز زیردست، الگوی 
مقوایی، دم بر، بوم خوار و کاردك برای نصب. ضخامت مطلوب آینه 
برای آینه کاری یک ميلی متر اســت، اما تا ضخامت دو ميلی متر یا 
بيشتر نيز به کار برده شده است. «مراحل مختلف آینه کاري بدین 
گونه است که نخست طرح کار بوسيله رسام که گاهی معمار بنا و یا 
خود آینه کار است، تهيه می شود. در طرح هاي پيچيده، کاغذ طرح 
را سوزنی می کنند و بوسيله آن سطح کار را گرده می زنند و سپس 
آینه کاري را برابر گرده اجرا می کنند. در مواردي که آینه کاري داراي 
سطح برجسته باشد، زمينه طرح را قباًل گچ بري کرده برابر طرح آماده 
می سازند سپس آینه بُر، قطعات آینه را در اشکال و اندازه هاي مورد 
نياز با الگو هاي مقوایی بریده و آماده می کند. آنگاه آینه کار با خميري 
که آميزه اي از گچ و ســریش اســت، قطعات آینه ها را برابر طرح بر 
سطح کار می چسباند و نقوش دلخواه را پدید می آورد؛ در پایان آینه 
پاك کــن، کار را پاکيزه کرده و جال می دهد»(کيانی، 1376، 244).

   
دیوید هاکنی

دیوید هاکنی به ســبب خالقيت و تنوع آثار یکی از هنرمندان 
نامدار در دهه های اخير به شــمار می آید. «وی درکالج سلطنتی 
لندن آموزش دید (1959-1962) و در آنجا با کيتاج1 آشــنا شد، 
تحت تأثير او به نقاشــی پيکرنما و بهره گيری از منابع ادبی روی 
آورد؛ در زمانــی که هنوز هنرآموز بود بــه چاپگری پرداخت و با 
یک سلســله باسمه شــانزده تایی 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 شــيوه های مختلف را با عنوان کلی تظاهرات تنوع به 
نمایش گذاشــت بعداً چند سالی درکاليفرنيا اقامت گزید(1963-

1967) و موضوعــات زندگــی بورژواها را نقاشــی کرد؛ در خالل 
ســال های بعد چند پرده دو پيکری با اســلوب واقع نمایی کشيد؛ 
(مثاًل آقا و خانم کالرك و پرسی؛1970-1971)(تصویر1)، دفتری 

تصویر1- آقا و خانم کالرك و پرسی، دیوید هاکنی، 1970-1971، آکریلیك روی بوم.
(Livingstone & Hemmer, 2003, 126) :ماخذ
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از طراحی هایش را با عنوان ســفرهایی با قلــم، مداد و مرکب به 
چاپ رســانيد؛ طی ســال های بعد در زمينه طراحی صحنه فعال 
بود؛ مثاًل نی ســحرآميز موتســارت-1978. او که گه گاه عکاسی 
می کرد از اوایل دهه 1980دست به تجربه هایی در زمينه فتوکالژ 
زده اســت که تصویرهای همزمان در نقاشــی کوبيست3 را به یاد 
می آورند»(پاکبــاز، 1385، 638). فتوکالژهایی که دیوید هاکنی 
خلق کرده است به مکاشفاتی شباهت دارند که با نزدیک شدن به 
دید ما بر محدودیت های سنتی تصویر واحد و ثابت در زمان و مکان 
غلبه می کنند؛ بدین معنا که هنرمند اشياء را در آن واحد از زوایای 
مختلفی می بيند، بنابراین هنرمند دیگر در بند یک نقطه دید واحد 
نيســت و می تواند هر شيئی را نه به عنوان یک تصویر ثابت بلکه 
به صورت مجموعه ای از خطوط، سطوح و رنگ ها ببيند (تصویر2). 
«هاکنی نوآوری های کوبيســم را در جهت اعتراض به پرسپکتيو 
ســنتی در عکس عرضه کــرده اســت»(حکمی، 1377، 109).

کیفیت نشانه های بصري در آینه کاري ایرانی 
و فتوکالژهای هاکنی (تجزیه فرم، همزمانی 

بصری، دینامیسم حرکت)

آنچه در این بخش ســعی در ارائه  آن می شــود، نگاهی اســت به 
شــباهت های بصری در آینه کاری ایرانی و هنــر فتوکالژ. فرآیند 
بررسی براساس تجزیه و تحليل ساختار بصری آینه کاری ایرانی و 

فتوکالژهای هاکنی صورت گرفته است. در انتخاب گزاره های مورد 
بررسی سعی شده تا موارد مذکور بيانگر شيوه رایج دوره یا نشانگر 
پيشرفت در عرصه کاربرد نشانه های بصری در نمونه های موردنظر 
باشدکه عبارتند از: تجزیه فرم، همزمانی بصری، دیناميسم حرکت.

تجزیه فرم
تصاویر در آینه کاری ایرانی انعکاس اشــکال پيرامون در قطعات 
هندســی آینه است که هرکدام شکل ساده شــده ای از یک جنبه 
موضوع را بر ســطح گسترده دیوار نشــان می دهند و در آن نفوذ 
می کنند؛ این تصاویر آشــنا برای بيننده به ترکيب های ســاده ای 
تقليل می یابند و با ایجاد تراش خوردگی های هندســی از هم جدا 
می شــوند. 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 می کنيم، بنابراین هر قطعه آینه 
بــه تنهایی تصویری صریــح و دارای وضوح را ثبت می کند  و همه 
چيز در تصویر پيش زمينه و پس زمينه به صورت یکســان در یک 
پالن ســطحی دیده می شود و به وســيله زاویه دید بيننده تعریف 
می گردد. هدف نظمی جمعی است؛ «موجودیت هر عنصری به طور 
کامل دو بعدی اســت؛ و تنها وقتی می تواند بر قرار باشــد که همه 
عناصر در مناسبات کامل و تعادل متقابل باشند به این ترتيب سطح 
تصویر شبيه غشای شکننده ای می شود؛ رنگ ها، نقش ها و خط ها، 
با گســترش در فضا، به طرف باال و پایين، پهلوها، بيرون و درون و 
بــه ژرفا، رابطه دقيقی را معيــن می کنند که طبق آن خصلت های 
فضایــی متضاد و متحرك به طور اتفاقی و با دقتی تقریباً ریاضی وار 
توازن می یابند» (کپس، 1392، 107). آینه کار با محدود کردن شیء 
درون یک چيدمان دقيق هندســی، بر فرم اشياء تأکيد می کند و از 
طریق تجزیه هماهنگ فرم و فضا به قطعات خرد شده آینه، گام به 
گام وجوه منکثر شیء را مورد جستجو قرار می دهد. «به هم بافتگی 
شکل هاي هندسی تراش خورده با جو جامد و یکپارچه، نوعی فضاي 
تصویري مســتقل بوجود می آورد؛ تصویر خود شمول است و دیگر 
بازنمایی پاره ای از طبيعت نيست بلکه فرمولی معماري گونه است که 
نظمی هندسی را بيان می کند» (پاکباز،1381، 480). در آینه کاری 
سطح های مختلف واقعيت، درونی و بيرونی، دور و نزدیک، دیدنی ها 
و حس کردنی ها درهم نفوذ می کننــد و به طور هم زمان بازنمایی 
می شــوند یا به ســخن دیگر پهلو به پهلوی هم در روی دیوار قرار 
می گيرند(تصویر3)؛ با این حال، اینها حاوی واقعيت فيزیکی و ســه 
بُعدی چيزها نيستند؛ آنچنان که می توان از اسلوب هاي دیگري براي 
شکل پردازي استفاده کرد؛ «می توان از باال یا پایين به اشياء نگریست، 
می توان اشياء را آنقدر در پس زمينه جلو آورد که فقط بخشی از آن 
دیده شــود، می توان پویایی درونی تصویــر را با عناصر مورب قوي 
شــدت بخشيد، می توان اشياء را به حالت شناور در فضا نشان داد و 
بر ناپایداري حالت ها و حرکت ها تأکيد کرد» ( پاکباز،1381، 316)، 
و ترکيبی از شــکل هاي تخت در فضایــی بی مکان و بی زمان خلق 
کــرد که نه بر واقعيت عينی بلکه بر دنيایی فراســوي تجربه گرایی 

تصویر2-دان وکریستوفر، دیوید هاکنی، 1982، فتوکالژ.
(Livingstone & Hemmer, 2003, 160) :ماخذ
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روزمره استوار اســت. اکنون تصویر اشياء چند وجهی و مبهم شده 
و ابعاد جدید به خود گرفته اســت؛ فضا می پيچد، می شــکند و تا 
می خورد و نوعی هندسه غریب ایجاد می کند و ترتيب رمز آميز اشياء 
را به طرزي مرمــوز دربر می گيرد(تصویر4). این تصاویر خاطراتی را 
برمی انگيزند که از طریق آنها شــیء نقل شــده در قطعات آینه در 
ذهن بيننده باز آفرینی می شــود؛ این طرز تلقی می تواند به حذف 
موضوع بيانجامد؛ یعنی همان اصلی که هنرمندان انتزاع گراي سده 
بيستم به دنبال آن بودند. تجدید نظر در فضای تصویری سنتی ذهن 
بسياری از هنرمندان مدرن را مشغول داشته بود؛ از دیدگاه پيکاسو4 
«برای شــناخت کيفيت چيزها  نمی توانيم به ظاهرشان، یعنی آن 
طور که از زاویه ای معين دیده می شــوند، 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 تقسيم های 
جداگانه صوری را روی یک بوم با هم ترکيب کرد و هدفش بدست 
آوردن چنين وحدت زیبایی شناسانه مدرنی بود؛ در فتوکالژهای وی، 
هر عکس شــامل جزیی از کل است؛ «بعضی از این ترکيب بندی ها 

از بيش از 150 نما ساخته شده اند بعضی به درستی قرار گرفته اند؛ 
بنابراین خطوط ترکيب بندی جریان دارند و بقيه فقط به اندازه ای که 
بخشی از سوژه را کشيده یا تکرارکنند، جابجا شده اند. 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 ترکيب بندی های دیگر، او در اطراف ســوژه اش حرکت می کند 
و به آن شــکل و سيالن می دهد»(حکمی،1377، 109) (تصویر5). 
سطوح قائم اشيای مکعبی در چشم بيننده به هم نزدیک می شوند 
نــه در بی نهایت؛ حرکت باعث جور شــدن تصویرهای ســينمایی 
می شــود؛ با فوکوس های متعدد و تداوم در روایت چون طومارهای 
چينی و نقاشی های قرون وسطایی که شکل ها در یک چشم اندازه 
گســترده تکرار می شــوند؛ مونتاژ برش های انتقالی و ســکانس ها 
مانند حرکت های پانورامایی و نماهای گردونه ای ایجاد شــده اند. در 
فتوکالژهای هاکنی«چشم می تواند از چپ به راست و جلو به عقب 
و یا بر عکس حرکت کند و شــخص داستان و تأثيرات پيش رونده 

شخصيت و فضا را دنبال می کند» (همان،115) (تصویر6). 

آینه کاري شاهچراغ شیراز،  از  تصویر3- قســمتی 
زین العابدین، 1305 ه.ش، گره.

تصویر4- تجزیه ساختار هندسی تصویر3.

تصویــر5- ایان درحال طراحــی از آن، دیوید هاکنــی، 1983، فتوکالژ.               
(Livingstone & Hemmer, 2003, 160) :ماخذ

تصویر6- تجزیه ساختار هندسی تصویر5.

مطالعه تطبيقی نشانه های بصری در 
آینه کاری ایرانی و هنر فتوکالژ
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همزمانی بصري

آینه کارى ایرانی، سازمانی دقیقاً محاسبه شده از سطح هاي تصویري 
و نظامی از روابط فضایی را کشــف کرده و آن را به طرزي منطقی 
که ناظر به قطعات خرد شــده آینه است و با بهره گیري از تضادهاي 
نور و سایه عرضه می دارد. بیننده در آینه کارى با تغییر جاى اصلى 
صفحه تصویر روبروست که با حرکت نگاه وى، زمینه تغییرکیفیت 
بصرى شىء حاصل مى شود. چشم بیننده جنبه هاى چند گانه شىء 
را مى کاود که از هم متالشى شده و دوباره به هم پیوسته است. پس 
بیننده و شــىء تا ابد در یک تعامل تصویرى بسر مى برند. «از نظر 
واقعیت فضاى ذهنى (آن واقعیتى که در ذهن ما شکل مى گیرد)، یک 
شکل مى تواند به اشکال مختلف و بالطبع در مکان هاى مختلف وجود 
داشته باشــد» (پاکباز،471،1381). آینه کار 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 می دهد که 
موجب توسعه فضا  می شود. وى با نشان دادن وجوه مختلف شىء از 
زوایاى متفاوت، اعتبار همزمانى دیدگاه هاى مختلف را تأکید مى کند. 
به قول پل کله5 «جهانی از شکل، از بطن عناصر صرفاً انتزاعی اشیاء 
زاده خواهد شد که از قواره بندي عناصر، به عنوان اشیاء، موجودات 
یا چیزهاي انتزاعی مانند حروف و اعداد کامًال مستقل خواهد بود» 
(گاردنر،1374، 615)(تصویر7). در آینه کارى، وحدت موضع بیننده، 
نقطه گریز و خط افق به چالش کشــیده مى شود. کیفیت دیدارى 
بیننده موقوف به انعکاس بى نهایت شىء متحرك در قطعات بى شمار 
آینه است، اشــیاء نه آنچنان که در لحظه اى معین دیده مى شوند، 

بلکه در توالى مکانى شان مشاهده مى گردند و واقعیت عینى و جامع 
شکل ها، در فضا نمایش داده مى شود؛ بنابراین بیننده تمام وجوه یک 
شىء را در یک آن مى بیند که در فضا جابجا مى شود (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 بى نهایت، از نگاه هاى ضبط شده آنى، که در ذهن تماشاگر 
فرمول بندى مى شود و به صورت رمز درمى آید؛» (آرناسون،1367، 
116-117). بیننده قطعاتی از یافته هاي بصري اشــیاء را به منزله 
عناصر شــکل پردازي شده ذهن خویش بکار می بندد؛ در این روش 
شکل هاي مادي شیء تا آن حدکژنما می گردند که فقط به مدد یک 
تحلیل معکوس دقیق امکان بازسازي دارند و روند انتزاعی کردن فرم 
و فضا تا آنجا پیش می رود که وابســتگی اشیاء به حداقل می رسد. 
نوعی پرسپکتیو مرکب حاصل از دیدگاه هاي متعدد فضا را به حرکت 
در می آورد و ابعادش را تغییر می دهد. به سخن دیگر «وجوه مختلف 
شــئ بازنمایى و کنار هم نهاده مى شود به گونه اى که منظر جزئى، 
به مدد یافته هاى واقعیت، منظر کلى شئ را به ذهن تماشاگر متبادر 
مى کند؛ گویى هنرمند به دور شــئ مى چرخد و از مهم ترین وجوه 
صورى و ســاختارى آن، نمودار نگاشت ها یا دیاگرام هایى بر مى دارد 
و اینهــا را به طور ذهنى برهــم مى نهد تا یک تصویر کلى را عرضه 
بدارد» (پاکباز، 1381، 480). 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 می تواند ببیند، که در همه 
جا هســت و در فضا جابجا می شود؛ پس ابدیت در همه جا موجود 
اســت حتی در درون تماشاگر(تصویر8). آینه کار، بازنمایی واقعیت 

تصویر8- تجزیه ساختار هندسی تصویر7.  تصویر7-  قسمتی از آینه کاري شاهچراغ شیراز، زین العابدین، 1305 ه.ش، گره. 
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بصري را گزارشی بسيار محدود و نارسا درباره واقعيت می شمارد. او 
عرصه اي بســيار وسيع تر را در نظر دارد که جهان جاودانی را شامل 
می شود. دیوید هاکنی در این باره می گوید: ما غربيان فضا را به یک 
نقطــه دید محدود کرده ایم، گویی از ميان دري باز به آن می نگریم. 
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 داده اند و در نقاشی خود آورده اند. به عالوه شرق و غرب، 
طبيعت را با دو دیدگاه می نگرند. یکی سعی در توضيح و تصرف آن 
از راه علم دارد و دیگري ســعی در زنده نگه داشتن راز جاودانی آن 
که هميشه حرفی براي گفتن دارد... هاکنی تصویرش را با چند نما 
که لب به لب چيده شــده و برش خورده اند، می ســازد. تصویرهای 
خرد شده از نماهای به هم پيوسته متعدد حامل اطالعات بصری و 
با شباهت ظاهری به تجزیه در نقاشی های کوبيست ساخته شده اند. 
«فاصله کانونی دوربين که همه چيز را با روشی غنی تر از آنچه چشم 
می توانــد ببيند در یک تصویر مرکب در وضوح نگه می دارد؛ فاصله 
بين دوربين و ســطح اشيایی که عکاسی شده اند. با نگاه اجمالی به 
ترکيب بندی بيننده تصور می کند که هنرمند در اطراف اتاق حرکت 
کــرده به موضوع های مورد عالقه اش نگاه کرده و هر جزء از ترکيب 
را طوری به درستی جا داده که انگار آنها را در آغوش گرفته است» 
(حکمــی،1377، 108) (تصویر9). بدین ترتيب وی آگاهانه فضای 
کارش را گســترش می دهد و از بکار بردن پرسپکتيو متداول چشم 
می پوشد و اســتفاده از زاویه دید واحد را ترك می گوید. همچنين 
نگاه بيننده را روي اشياء از نقطه اي به نقطه اي دیگر حرکت داده و 
زوایاي دیدش را عوض می کند. «هاکنی مشــتاق است که دریافت 

تصویر9- هنری مور، دیوید هاکنی، 1982، فتوکالژ.
(Livingstone & Hemmer, 2003, 150) :ماخذ

تصویر10- تجزیه ساختار هندسی تصویر9.

خــود را از زمان از طریق بازنمایی حرکت های واقعی و بصری بيان 
کند، این موقعيت به وســيله مطالعات او درباره هنری برگسون6 و 
مارســل پروست7 از رمان نویس های مهم اوایل قرن بيستم حمایت 
می شود. 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 می کند این زمان قراردادی نيست که به وسيله ساعت 
قابل اندازه گيری باشد بلکه زمان غير قابل تقسيم یا استمرار است» 
(همان، 115). «رضایت بخش ترین فتوکالژهای هاکنی زمان را درون 
داستانشان شرح می دهد و آن را در ساختار خود آنها کوتاه و فشرده 
می کند. هاکنی اميدوار اســت که آنها زمان زنده حال را بررســی 
کنند؛ چون زمان گذشته با حرکت در درون فضا به سادگی بررسی 

می شود» (همان،116)(تصویر10).

نمایش حرکت 

در آینه کاری، اشــياء درون یک چارچــوب فضایی مرکب از 
مثلث هــای کوچک ترکيــب یافته اند؛ به نحــوی که موضوع در 
آن مســتحيل شــده اســت. این قطعات زمانی که کنار هم قرار 
می گيرند، اســتحکام مادی اشياء را از بين برده و براساس قانون 
شکســت نور، تصویر را تکه تکه نشــان می دهنــد و از کنار هم 
قرارگرفتن تصاویر، حس حرکت را القا می کنند؛ اشــياء درحال 
حرکــت و ارتعاش درهم نفــوذ می کنند و تصاویــر جدیدی را 
می ســازند؛ تصاویر تازه احساس تند حرکت و وفور عمل را نشان 
می دهند و به سرعت دگرگون می شوند و این پویایی عام مخاطب 
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را دربرمی گيرد(پاکباز، 490،1381). آینه کار« اشياء متحرك را 
به صورت نمودار نگاشــت یا دیاگرام بازنمایی می کند؛ و شئ که 
بدین گونه بازنمایی می شود، از لحاظ بصری با محيطش می پيوندد 
و کل پيچيــده ای را به وجود مــی آورد. دخول و نفوذ محيط در 
اشــياء، موجب تحریف و نيز تکميل آنها می شود»(همان،490). 
بنابراین یک سلســله شکل های موازی در سراسر سطح دیوار به 
گونه ای پخش شده که گویی به هم بافته شده اند؛ در این شيوه، 
آنچــه بيش از عمق یا نقش و نگار ســطح اهميت دارد، جنبش 
ســحرآميزی اســت که از درون تکه های خرد شده آینه بوجود 
آمده است. دو قطعه هندسی آینه درکنار هم نوعی ميدان انرژي 
می آفریننــد که فضاي ميان آنها آکنده از انرژي هایی اســت که 
اشــياء مزبور آزاد می کنند (همــان،491) (تصویر11). این گونه 
دگردیسی پيکره ها و اشــياء به صورت نقش و نگارهای متحرك 
از رنگ و ســطح در تعامل با حرکت بيننده، شــکل پيچيده تری 
به خود می گيرد. بيننده خود موضوع حرکت است و تغيير زاویه 
دید و حرکت ناشــی از فعاليت جسمانی وی واکنش تصویری اثر 
را تغيير می دهد. بنابراین نشانه های زیبایی شناختی در آینه کاری 
پی در پی درحال تغيير است؛ تجمع و تفرق عناصر، نوعی حرکت 
بصری را در این فضــای غير  طبيعی پدید می آورد؛ «ولی پویایی 
اجزا در نهایت به ایســتایی متعادل درکل فضا می انجامد. چنين 
کيفيتی نه فقط از تدابير انتظام سطح ها و رنگ ها بلکه همچنين 
به مدد روش های هندسی ساختمان تصاویر و قواعد ترکيب بندی 
مدور و مارپيچی حاصل می شود» (پاکباز، 600،1385). آینه کار 
سعی دارد، واقعيت را در تماميت آن نمایش دهد و این کار را به 
وســيله خطوط مورب نيرومند و پویایی که از امکانات جنبندگی 

نهفته در شــیء بيرون می کشد، بيان می کند. «از آنجا که محور 
مورب در تناقض با ســمت گيری بنيادی فضا قرار دارد، هر نقش 
در موقعيت مورب، گرایش به جهت گيری در راســتای خط های 
اصلی ســازماندهی بصری دارد- محور افقی- عمودی- و به این 
ترتيب درجه تنش پویا را باال می برد»(کپس،1392، 98). بدین 
ترتيب تقطيع شــیء افزایش می یابد و ســطوح، شکل هندسی 
تندتري پيدا کرده اند و حرکت شــتاب می گيــرد. در این زمان 
ساختمان تصویر فرو پاشيده و در محيط انسجام می یابد. جنبش 
عناصر تصویر از مرکز و گســترش پی در پی آن در فضا نموداری 
است که حرکت شیء را نه بازنمایی بلکه القا می کند(تصویر12). 
بيننده احساس می کند که باید ساختار نگاره را به حرکت درآورد 
تا حرکت تک تک فرم ها در جنبش عظيم تر و سراســری سطح 
دیوار ادغام گردد. «نقاشان و مجسمه سازان بسياری نيز مبادرت 
به تقســيم جلوه های پویای حرکت در یک رسانه ایستا می کنند. 
نوآوری های متعدد فوتوریست ها8 یک راه از نگاه کردن به حرکت 
را باز می نماید و عکاسی مبادرت به نشان دادن بقيه می کند؛ مثل 
مجموع کارهای منجمد شــده قدم به قدم ادوارد مایبریج9 که از 
یک تصویر به تصویر دیگر و سرانجام به تيرگی ها که کليشه های 
معاصر برای حرکت شــده اند و تغييرات دقيقه را نشان می دهد» 
(حکمی،110،1377). در فتوکالژهــای هاکنی«بعضی از نماها 
طوری قرارگرفته کــه تأثير پاناروميک دارد بقيه حرکت کرده یا 
تکرار شده اند و یا در درجات متعدد بزرگ نمایی گرفته شده اند 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 

تصویر12-تجزیه ساختار هندسی تصویر11.تصویر11- قسمتی از آینه کاري شاهچراغ شیراز، زین العابدین، 1305 ه.ش، گره. 
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می شود» (همان) (تصویر13). «کالژ حرکت های انفرادی زود گذر 
صورت، دســت ها و بدن را مســتند می کند و سپس امکان یک 
ســنتز را از ميان انتخاب ها و کنار هم چيدن چاپ های منحصر 

بفرد فراهــم می کند؛ به این ترتيب بيننده می تواند تأثير متقابل 
بين ســوژه و هنرمند و در پرتره های گروهی یا دو نفره در ميان 

خود سوژه ها را بازسازی کند»(همان، 113)(تصویر14).

تصویر14-تجزیه ساختار هندسی تصویر13.

تصویــر13- گریگــوری در حال پیــاده روی، دیوید هاکنــی، 1983، فتوکالژ.                           
(Livingstone & Hemmer, 2003, 163) :ماخذ
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جدول1- تجزیه و تحلیل نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و فتوکالژهای دیوید هاکنی.

سال تكنیك
خلق اثر

         آثارهنرمندعنوان
 

         آثارشاخص ها
 

سال مكانهنرمند
خلق اثر

تكنیك

1983فتوکالژ                                      

ایان 
درحال 
طراحی 

از آن
دیوید 
شاهچراغ زین العابدینتجزیه فرمهاکنی

گره1983شيراز

هنری 1982 *
 *1982 * *همزمانی *مور

*
گریگوری 1983

در حال 
پياده روی

دینامیسم *
*1983**حرکت

 

تجزیه و تحلیل 
بصری

تجزیه و تحلیل 
بصری
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آنچه در این مقاله بيشــتر مد نظر قرار داشت، مطالعه تطبيقی 
نشانه های بصری در آینه کاري ایرانی و فتوکالژهای هاکنی بود که 
مواردی مانند تجزیه فرم، همزمانی بصری و دیناميســم حرکت را 
شامل می شد؛ و بررسی ریشــه ای و خاستگاه و چگونگی تأثيرات 
متقابل احتمالــی در رده های بعدی قرار گرفت که خود مطالعات 
فکری و علمی بيشــتری را می طلبد. با در نظرگرفتن مواد اوليه، 
شيوه اجرا، خصوصيات ســاختاری و فکری، نحوه بروز نشانه های 
بصــری در آینه کاري ایرانی و فتوکالژهای هاکنی متفاوت اســت 
ولی در ادراکات دیداری که در ناظران ایجاد می کند، کاماًل یکسان 

اســت و کيفيت مشــابهی دارد؛ حاصل تطبيق و نتيجه بررسی ها 
نشان می دهد که 1-آینه کاری ایرانی سازمانی دقيقاً محاسبه شده 
از سطح هاي تصویري و نظامی از روابط فضایی را کشف کرده است 
و آن را به طرزي منطقی به وسيله قطعات آینه عرضه می دارد.2- 
نشانه های بصری بکاررفته در آینه کاری ایرانی و فتوکالژهای هاکنی 
فارغ از مجموع شــرایط زمانی و مکانی به صورت مشابه بکار رفته 
است.3-نشــانه هاي 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. 

نتیجه

فتوکالژهای دیوید هاکنی آینه کاری ایرانی مورد مقایسه شاخص ها

• • 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

جدول2- مقایسه تطبیقی نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و فتوکالژهای دیوید هاکنی.
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