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چکیده
که بیشتر، از نوع دنیای خیالی است. می توان باور داشت، این مفاهیم  مفاهیم نهان در یک متن ادبی، فضایی خلق می کنند 
گر مفاهیم را از یک اثر هنری بزداییم، بی شک  کمک می کنند، چنانچه ا که به تصورات ذهنی در خلق فضاهای عینی  هستند 
کمرنگ شــده  که در دنیای امروز  با پیکره ای از بیهودگی ها روبه رو خواهیم شــد. این معرفت، با مفاهیم ژرف تری ارتباط دارد 
کارگیری این مفاهیم در  ولی در ادبیات به خوبی قابل مشــاهده اســت. با توجه به اهمیت مفاهیم ذهنی و افزایش میزان به 
کلی از این  گون، به نظر می رســد اســتفاده از آنها به عنوان یک ابزار در دســت هنرمندان، ضروری اســت. هدف  گونا هنرهای 
گونه های مختلف ادبیات  که اساس و منبع تغذیه آن را می توان در  مقاله، باور و اعتماد به ابزاری به نام مفاهیم ذهنی است 
گونا گون در هنرها استفاده نمود. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی  کرد. در نتیجه از آن به صورت عینی در خلق آثار  پیدا 
گــردآوری اطالعات با اســتفاده ازاســناد و  منابــع مکتوب و دیجیتال اســت. یافته های پژوهش حاضر نشــان می دهد،  بــوده و 

بسیاری از هنرمندان بزرگ در حوزه های مختلف، برای دست یافتن به اهداف عملی خود، از این ابزار استفاده نموده اند. 
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نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۸

از مفاهیــم ادبی، اســتفاده های بی پایانی برای بیان احســاس به 
شــکل ها و صورت هــای متفاوتی در دوره های مختلف شــده اســت. 
کــه زاییدۀ  گــرو معانــی اســت. معنایی  بعــالوه، محتــوای زیبایــی در 
که نقاش، تصویــر خانه ی خود را با رنگ بر  مفهــوم اســت. همانگونه 
گانــش، تصاویر بدیعــی از خانه ها را  بــوم می نشــاند، ادبیــات نیز با واژ
در ذهن بوجود می آورد، اســتفاده از تصاویر بوجود آمده از یک متن 
ادبــی و عینیــت بخشــیدِن به آن در یــک اثر هنــری، می تواند تبدیل 
گــردد. چنانچه  بــه ابزاری در دســت هنرمندان تجســمی و نمایشــی 
گون از جمله تئاتر و سینما، بارها  گونا به کارگیری ادبیات در هنر های 
گردیده و شــاهکارهای ادبی به شــاهکارهای نمایشــی و  و بارها تکرار 
ســینمایی تبدیل شــده اند. از داســتان ها و رمان هایی چون گتسبی 
گرفته تا  کارنینــا و جنایــات و مکافات از یک ســو  بــزرگ و هاملــت و آنا
کســیم گورکی و خوشــه های خشــم  تصویــر دوریان گــری و مــادر اثــر ما

شــاهکار ادبــی جــان اشــتاین بک از طــرف دیگــر، همه و همــه مورد 
اقبال هنرمندان در حوزه های مختلف واقع شده است. 

گرافیک،   از مفاهیم دریافت شده در ادبیات، نقاشان، طراحان 
مجسمه ســازان، طراحان لباس، حتی معماران، برای تصویرســازی 
کلیه  کرده اند. به نظر می رســد  و غنا بخشــیدِن به اثرخود اســتفاده 
عوامل سازنده و ساخت یک اثر هنری، به طور مثال در سینما قبل 
از هــر چیــز، باید ســناریو را خوانده باشــند و پس از آن پیشــنهادات 
کارگردان در حوزه های  خود را جهت معنا بخشــیدن به درخواسِت 
ح می شــود  مختلــف بــه نمایش بگذارند. از این رو این ســئوال مطر
کــه آیــا می تــوان از مفاهیــم ذهنــی در ادبیــات داســتانی بــه خلــِق 
فضاهــای عینی هنر رســید؟ آیا در رشــته های مختلــف  هنری و آثار 
کمــک آنها، امــروزه می تــوان ردپایی از ایــن مفاهیم  خلــق شــده به 

کرد؟ ذهنی پیدا 

مقدمه

چیستیادبیات

که لزومًا  اســتفاده از واژه ادبیــات بــا معانــی متفاوتی بکار مــی رود 
بــا هنر ارتباط نــدارد. ادبیــات در عام ترین معنای خــود، تقریبًا تمام 
که در مورد منابع مربوط  مطالب مکتوب را دربرمی گیرد، مثل زمانی 
به برنامه ریزی شــهری یــا اتومبیل »فورد ســِییرا«، صحبت می کنیم. 
کار رفتــه اســت چــه بســا آثار  ادبیــات در معنــای دوم و خــاص آن بــه 
کــه دارای ارزش  ادبــی تنهــا بــه اثــر زیبــا اطالق می شــود یعنــی اثــری 
که ایــن واژه را محدودتر می کنــد، نوعی نوآوری  اســت. معنای ســوم 
لت بر  که مبنای آن، دال جدید )پس از قرن هجدهم میالدی( اســت 
آثار تخیلی می کند چنانچه ایگلتون۱، ادبیات را ،نوشته ای تخیلی به 
معنای داســتان یا نوشــته ای حقیقی تعریف می کنــد. بنابراین تعبیِر 
ادبیات، برخی شــعرها، رمان ها، نمایشــنامه ها ، داستان های کوتاه و 
که نوشته های واقع گرا  افســانه ها را دربرمی گیرد. این در حالی اســت 
در ایــن تعبیــر جــای نمی گیرنــد، معنــای ســوم، دقیقــًا زیرمجموعــه 
»ارزش ادبــی«  ارزش گذارانــه  مولفه هــای  زیــرا  اســت،  دوم  معنــای 
همچنــان در مــورد آن صــدق می کنــد. همــه آثــار تخیلــی هــم، الزامًا 

گونه های  »ادبیــات« محســوب نمی شــوند. ناشــران حتی در مقابــل 
و  جنگــی  ک،  ترســنا جنایــی،  داســتان های خیالی،  ماننــد  دیگــری 
گونه خاصی از داستان را  که معمواًل آنها را ادبیات نمی دانند،  علمی 

»داستان ادبی« نامیده اند )تصویر۱(.
معنــای ســوم ادبیــات یعنــی اثــر زیبــا، از نــوع تخیلــی خالقانــه با 
که با زیبایی شناسی در آمیخته می شود، زیرا  مضمون تعهد اخالقی 
بــه این معنــا ،ادبیات در زمــره هنرهای فاخر قرار می گیــرد. تخیل در 
ادبیــات بــه طور خــاص با توان خالقه یا قلمرو هنر همنشــین اســت، 
قــوه تخیــل، مبنای وجود ذهنی ما و نحــوه مواجه مان با محرک ها و 
که در ادبیات وجود دارد، ما را در  معلومات است. خیال شاعرانه ای 
سرچشمه وجود لمس می کند. این مساله، در تجربه ساده خواندن 
که خواندن شــعر یا قطعه ادبی به ما ارزانی  هم صادق اســت. خیالی 
می دارد، واقعًا قســمتی از وجود ما می شــود و در ما ریشــه می دواند. 
کم کم احســاس می کنیم  شــخص دیگــری آن را به مــا داده اســت اما 
کرده باشــیم. در  کنیم و شــاید خلق  کــه مــا هــم می توانیم آن را خلق 
که با بیــاِن خود ، ما را  زبــان و ذهــن ما، وجود تازه ای ایجاد می شــود 
گفتــن می کند، به عبارت دیگــر، در » بیاِن وجود ما«،  وادار به ســخن 
کــه "بیان"، آفریننده خیال اســت و از  تجســم می یابد. در اینجاســت 
گفتۀ هربرت رید،  کلمه "پدید می آید. بنابر  این رو خیال شاعرانه ،از " 
که از آن احساس درک می شود  بیان، امری محسوس و مخیل است 
)باشــالر،۱۳۹۱، ۲ و ۴(. ســرودن یــک بیــت شــعر یا نوشــتن قطعه ای 
کنار هم چیدن خیال های متعدد اســت )همان،۴۴(.  ادبــی، همان 
گویی  لــذت خوانــدن در ادبیــات، انعکاســی از لــذت نوشــتن اســت، 
کم، خواننــده در لذِت  خواننــده نمودی از نویســنده اســت و دســت 
که برای برگســون۲، نشــان آفرینش  آفرینش شــریک می شــود، لذتــی 

دیدگاهاول)عام(دیدگاهدوم)خاص(دیدگاهسوم)جدید(

تصویر1-معناییمتفاوتدربارهواژهادبیات.



۳۱
بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر

اســت. در این جــا آفرینــش در »قالــب جملــه« و در »زندگــی زودگــذر 
عبــارات« صورت می گیرد. متن عمیق می توانــد بر روح زبان ،تاثیری 
گرفته  که در حاشــیه قــرار  کنــد  ژرف بــر جــا نهــاده و خیاالتــی را زنــده 
که در آن خیال شــاعرانه پرتوافشــانی می کند ،  بودند. شــعر و ادبیات 
حیطــه ای از زبــان را تشــکیل می دهد ؛برای مثــال ج.ب.پونتالیس، 
کلمــات« می دانــد. ایــن  میشــله لیبــرس را جســتجوگری در »گالــری 
عبــارت، در نهایــت زیبایــی، فضــای منســجم را توصیــف می کنــد، 
کلمات  کلمات، بــه تجربه درآمده و ســپس  فضایــی با محرک ســاده 
را پشــت   سر نهاده  است )باشالر،۱۳۹۱، 55(. راه حل آشکار و مطلوب 
که بیان گر  کار ببریم  گونه ای به  کلمات را به  که این واژه ها و  این است 
شرایط روحی هنرمند باشند. هنرمند احساس خود را از طریق اثر به 
ذهن مخاطب القا می کند. تولســتوی از مدافعان جدی این دیدگاه 
که عمومًا از آن با نام »نظریه بیان«یاد می کند. او معتقد است:  است 
که انســان، با  فعالیــت هنــر، بــر بنیــاد این اســتعداد آدمــی قــرار دارد 
ح احساسات انسان دیگر، از راه شنیدن یا دیدن، می تواند  گرفتن شر
کرده   ح دهنده تجربه  که شخص بیان کننده و شر همان احساســی را 
بود، وی نیز همان احســاس را تجربه نماید )تولستوی،۱۳۷۲، 55(. 
گاهانه  که: انســانی آ هنر، یک فعالیت انســانی و عبارت از این اســت 
که خــود تجربه  و بــه یــاری عالئــم مشــخص ظاهــری، احساســاتی را 
کــرده اســت به دیگــران انتقال دهــد، به طوری که این احساســات به 
کند و آنها نیز آن احساسات را تجربه نمایند و از همان  ایشان سرایت 

گذشته است بگذرند )همان، 5۷(. که او  مراحل حسی 

مفاهیم

کرد. در واقع ممکن اســت بیش  تفکر را می توان زبان ذهن تلقی 
از یک زبان وجود داشــته باشــد. یک شــکل فکر، جریان جمله هایی 
گــزاره ای  کــه بــه آن تفکــر  کــه مــا »در ذهــن خــود می شــنویم«  اســت 
گزاره یــک قضیه را بیان می کند )نولن هوکســما،  می گوینــد، زیــرا یک 
گرونــدن چنیــن می گویــد: فهــم تــداوم  ۱۳۸۸، ۳۴۴(. چنانچــه ژان 
که بر ما تقدم دارد و همواره از پیش شــروع شــده  گفت وگویی اســت 
اســت. مــا افکنــده و افتــاده در برخــی تنظیم هــای تاویلــی، بــه ایــن 
مکالمــه ادامــه می دهیــم. بدیــن طریــق در هــر مواجهــه ی جدید با 
معنــا، ما نظرهایی را از ســر می گیریم و اصــالح می کنیم. نظرهایی در 
که از سنت به ما رسیده اند  خصوص آنچه معنی می دهد، نظرهایی 
و در مــا هســتند. هر عمل فهم، حتی خود را فهمیــدن، برانگیخته و 
که از پیــش خطوط دیدنی  بــه حرکت درآمده از پرســش هایی اســت 

کند )گروندن، ۱۳۹5، ۱۸۴(. فهم را تعیین می 

مفاهیمذهنی

که بــه عنــوان وجودی  کلمــه مفهــوم یــا  idea، همــان تصوریســت 
ابژکتیو )عینی( از آن یاد می شود. چه بسا استعداد تصور کردن و خود را 
از قید محدودیت های ماده  ، مکان، زمان آزادکردن می تواند به مثابه 
گیرد )پاالســما،۱۳۹۲،  انســانی ترین صفت وجودی ما مورد توجه قرار 

که در نوشته هایش درهم آمیختگی حواس،  50(. موریس مرلوپونتی۳ 
ذهــن و جهــان را تشــریح و زمینــه ای بــرای فهــم مقصد و تاثیــر هنری 
فراهم می کند، می نویســد: »نقاش یا شاعر چگونه می تواند چیزی جز 
کند. هــر اثر هنری واســطه ای مفهومی  مواجهــه اش بــا جهــان را بیان 
بــرای دانــش ســاختارمند درباره وضعیــت عینی جهان نیســت، بلکه 
Rich-( » مواجهــه وجــودی و تجربی قوی را با جهان ممکن می ســازد
ard Kearney, 1994, 82(. هنــری مــور۴، یکی از مجسمه ســازان دوران 
مــدرن در ایــن بــاره نظــری بــه یــاد ماندنــی دارد .او بــر هویت بخشــی 
کید کرده و مجسمه ســاز، پیوسته باید در اندیشیدن به فرم  کالبدی تا
کاملش بکوشد، او شکل جامد  کار بستِن آن در تمامیت فضایِی  و به 
کــه هســت تصور می کنــد، به آن می اندیشــد و در آن  گونــه  و توپــر را آن 
غ از آنچه  کاماًل پیچیده ای را فــار تصــرف می کنــد او به طور ذهنی فــرم 
در اطرافــش هســت، تصــور می کنــد و بــه آن می اندیشــد. او می گویــد: 
که انســان می تواند به یک مجســمه  "مــا دوبــاره وارد عصری شــده ایم 
به عنوان یک مجســمه بنگرد. سنگ ســخت، خرگوش زنده نیست و 

زیبایی آن نیز زیبایی دیگری است« )رید، ۱۳۷0، ۴۴(.
از  اســت.  داوود  مجســمه  بــاب،  ایــن  در  یادماندنــی  بــه  مثــال 
میکل آنژ پرسیدند چگونه توانسته است، مجسمه ای به این زیبایی 
کارش  که: یک روز صبح پیاده به سمت محل  بتراشد او توضیح داد 
کنار خیابان جلب  که نگاهش به سنگ مرمر بزرگی در  در حرکت بود 
کــوه پایین آورده شــده بــود و روی آن  کــه ســال ها پیش از  می شــود، 
کرده  بود،  کرده بود. او بارها در این مســیر حرکت  بوته و چمن رشــد 
کرد و بارها دور آن قدم  اما این بار ایستاد و سنگ مرمر بزرگ را ورانداز 
که برای  که این دقیقــًا همان چیزی اســت  گهــان متوجــه شــد  زد. نا
کارش آورد و تقریبًا  خلق مجسمه دنبالش بود. آن را بار زد و به محل 
گفت: »من  کرد تا داوود خلق شــد. او بعدها  کار  چهار ســال روی آن 
کار اصلی من از  داوود را از همان اول در آن قطعه سنگ مرمر دیدم. 
کنم  که به شکل داوود نبود، حذف  که هر آنچه را  آن به بعد این بود 
گفته  تا شکل اصلی پدیدار شود« )استون،۱۳5۷، ۳00 (. آنچه را فهم 
می شــود، نمی توان به دریافــت فکری فاعلی شناســنده از محتوایی 
عینــی شــونده و جداشــدنی فروکاســت. فهم دقیقــًا به همــان اندازه 
از تعلــق داشــتن بــه ســنتی مســتمر و در حــال تغییر نتیجه می شــود 
کاربرد  )گروندن، ۱۳۹5، ۱۸6(. فهم ذات و عملکردهای ذهنی هنر با 
سطحی مفاهیم نماد سازی و انتزاع و نیز میل به بدیع بودن اشتباه 
ج از خود را  که چیزی خــار گرفتــه می شــود، اثر هنری نمادی نیســت 
نشــان دهد، یا غیرمســتقیم به تصویر بکشــد، بلکــه بیانیه ای بصری 
که خود را بی واسطه در تجربه وجودی ما جای می دهد. ما در  است 
که در آن ماده و ذهن، در هم ادغام  دنیایــی از ذهــن زندگی می کنیم 
که بــه یــاد  آورده و تصور می شــود. بنابراین  می گردنــد، ماننــد تجربــه 
همــه فرم هــای هنــری ماننــد مجسمه ســازی، نقاشــی، موســیقی، 
سینما و معماری، »روش های  خاص اندیشیدن « هستند )پاالسما، 
کتاب زندگی ذهن، از قول هایدگر می گوید:  ۱۳۹۲، ۲۳(. هانا آرنت در 
»اندیشــه برعکس علم موجب دانایی نمی شود، اندیشه خرد عملی 
مفیــد تولید نمی کند، اندیشــه ما را به طور مســتقیم مجهز به قدرت 
عمل نمی کند«. وی در جایی دیگر به طور خالصه می گوید: » اندیشه 
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دانایی و شناســایی نیست«. دانایی به طور معمول با حقیقت سر و 
کار دارد )احمدی،۱۳۸۱ ،6۱۴(.  کار دارد، اما اندیشه با معنا سر و 

ذهنوزبان

من اموری از جهان بیرون را در ذهن خود باز می سازم. منطق باید 
این بازنمایی را درست نشان دهد. هم خوانی ایده و واقعیت، هدف 
منطق اســت. منطق با زبان شکل می گیرد )احمدی، ۱۳۸۱، 6۲۲ (.
زبان شــناس برجسته سوئیســی فردینان دو سوسور5، معتقد بود 
کــه معنــا در زبــان از طریــق مجموعــه ای از آواهای متناظــر و منطبق 
بــا مفاهیم و اشــیا تولید نمی شــود، بنــا به عقیده سوســور، هیچ گونه 
تناظــر و تطابــق یا همخوانی طبیعی بین آوای »اســب« و خود اســب 
وجــود نــدارد. بلکــه بنا به نظریــه وی، زبان عبارت اســت از نظامی از 
تفاوت هــا چیزی شــبیه بــه نورهای قرمــز و ســبز و زرد در عالئم چراغ 
راهنمایی و رانندگی. در واقع نورهای قرمز، زرد و سبز تنها در ارتباط 
با یکدیگر معنا پیدا می کنند )پاول، ۱۳۸۹، ۴۹ و 50(. فرانســوا لیوتار6 
کتــاب گفتمــان و تصویــر۷، بــه بحث و بررســی درباره ایــن نظریه از  در 
گاه شــباهت چندانی  کــه ذهــن یــا ضمیــر ناخــودآ کان۸ می پــردازد  ال
بــه زبــان ندارد،  زیــرا بر خــالف زبان، ذهــن جریانی بصــری )ویژوال۹( 
که  و تصویــری )فیگــورال۱0( و یــا تجســمی اســت، هماننــد تصاویــری 
فــرد ترســیم یــا نقاشــی می کنــد. زبــان روی هم رفتــه، جریانی ســاده 
کــردن را  و دو بعــدی اســت، میــل )دیزایــر۱۱( و آرزو و یــا درخواســت 

که رویاها جریانــی بصری، تصویری، زنده  ســرکوب می کنــد. در حالی 
و با تصاویر رویایی ســه بعدی هســتند و همراه با میل فرو می ریزند. 
چکــه، چکــه رویاهــا هماننــد نقاشــی مــدرن تکه تکــه و تجزیه شــده 
گاه را بــه صــورت امــر  هســتند. رویاهــا در تــالش بــرای آنکــه ناخــودآ
گاهی خطی  گسســت آ مــادی مرئی و قابــل رویت در آوردند، موجب 
که بازنمایــی و ارائه  مــورد نیــاز زبان می گــردد. این بدان دلیل اســت 
کمک زبان دشــوار اســت. چنانچه  گاه به  ماهیــت تصویــری ناخــودآ
در اردوگاه هــای آشــویتس، نازی هــا با پخش موزیک بــا صدای بلند، 
فریادهــای قربانیــان خــود را در اردوگاه های مرگ خفــه می کردند. به 
همین نحو تالش برای بازنمایی و نمایاندن آشویتس در قالب زبان و 
کاهش دادن اهانت ها و تحقیرسازی ها ، مرگ و تعفن تا حد یکسری 
مفاهیــم موجــب نابــودی فریادها می گــردد. امر تصویــری، به همان 
کشــتار همگانــی در مقابــل بازنمایــی مقاومت مــی ورزد،  کــه  شــکلی 
گونــه ای عینــی و مادی ســرباز  از هرگونــه بازنمایــی و ارائــه شــدن بــه 
کشــتار همگانی به  که  می زنــد. لذا بنابر عقیده لیوتار، ضروری اســت 
صــورت امری بــه یاد نیامدنی۱۲ باقــی بماند ، یعنی بــه صورت چیزی 

که نتوان آن  را به یاد آورد )همان، ۲۷ و۲6(. باقی بماند، 
کلیســای  کــه روی دیوارهای  بــه طــور مثال تثلیــث اثر مازاتچــو۱۳ 
سانتا ماریا نووال۱۴ در شهر فلورانس نقاشی شده است. این نقاشی با 
کاماًل متفاوت، چنین می نماید،که همواره  تــالش برای ارائه دو عصــر 
کــه نمی تــوان بــه درســتی و به  »یــک غیــر« یــا »دیگــری« وجــود دارد 

کرد )تصویر ۲( )همان، ۲۷و۲6(. گونه ای حقیقی آن را بازنمایی 

تصویرسازیذهنی

تصویرگری، عبارت از تجســم تصویــری یک موضوع برای نمایش 
بهتــر فضــای متــن و در نهایــت درک بهتــرآن اســت. تصویرســازی و 
مصورکردن، تنها با ابزار طراحی و نقاشی انجام نمی گیرد، بلکه امروزه 
طراحان و تصویرگران، از امکانات بیانی هر هنر تصویری دیگری برای 
کشــاندن موضوع خود  اســتفاده می کنند. آنها از عکاســی،  به تصویر 
کــی، تئاتر  معماری، مجســمه ســازی، نقاشــی، خوش نویســی، حکا
و ســینما... بهــره می برنــد، زیــرا در واقــع »بیــان تصویــری«، در تمام 
که وســایل و شیوه های اجرایی  هنرها یکســان عمل می کند هر چند 

تصویر2-تثلیثاثرمازاتچو.
)www.italianaissance.org(:ماخذ

گویا. تصویر3-سومماهمه،اثرنقاشاسپانیاییفرانسیسکو
)www.designboom.com(:ماخذ
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آن بــا هــم متفــاوت اســت )ممیــز،۱۳۸۲، 55(. در پرده ســوم ماه مه 
گویا، جنگ و اســتیصال توســط امکانات بیانی به تصویر  اثر بی نظیر 
کشــیده شــده اســت؛ چنانچــه به تابلــو بنگریــم، تصور می کنیــم او در 

صحنه حضور داشته است )تصویر ۳(.
 آی وی وِی۱5، معمار ساختارشکن چینی، با الهام از زلزله ونچوان 
چین در سال ۲00۸، مجموعۀ »میلگرد طال« در گالری الیزابت کپریانی 
گذاشــت. این قطعات طالی ۲۴ عیار ،توســط  در لندن را به نمایش 
که برای مدت طوالنی، شــغل و عالیق خود را  هنرمنــدی ارائه شــده 
وقف زلزلۀ ونچوان چین در ســال ۲00۸ نموده اســت. این فاجعه در 
که  کودکانی بود  کشت. تمرکز اصلی او بر  حدود ۷0 هزار نفر را در چین 
در مدارس دولتی بدلیل عدم اســتفاده از اســتاندارها و تکنیک های 
کشــته شــده بودند. از این رو، میلگرد ها می توانست  ســاخت و ساز، 
تصویــری مناســب بــرای اهــداف او باشــد. مجموعۀ جواهــرآالت آی 
وی وی، از میلگردهــای طــالی دست ســاز در ســه طــول متفــاوت 
ســاخته شــده اســت. این قطعات انعطاف پذیرند و هر قطعه به طور 
گردن  گانه توسط خریدار خم شده و می تواند به فرم مچ دست،  جدا
که به صورت  و یا انگشــت اســتفاده کننده درآید. او با اســتفاده از طال 
سنتی نماد ثروت و جاودانگی است و به طور مستقیم، متضاد مرگ 
گهانــی و تخریب هــای ناشــی از بالیــای طبیعی بود، ایــن مجموعه  نا
کــه در میــان  کــرد و برداشــت ظریفــی از زندگی هایــی   را تصویر ســازی 
کشــید )تصویر۴(.  آوار و میلگردهــا از دســت رفتــه بودند را، به تصویر 
که  مثال مناسِب به یاد ماندنی دیگر، لوستری به نام »ال« است 
بــه عنــوان خالصه ای از ۱۴ بیلیون ســال تکامل نوری و شبیه ســازی 
داســتان بیگ بنگ، توســط معمار لهســتانی دانیل لیبســکیند ۱6در 
سه رنگ طراحی شده، با طرحی متحول از یک فرم مارپیچ باز شده 
کــه هــر یــک دارای یــک میکروکنترلر  و بــا اســتفاده از ۲000 ال ای دی 
هســتند. ایــن لوســتر با ایجاد حــاالت غیرمنتظــره و منحصــر به فرد، 
نورهایــی بــا انعکاس هــای خیره کننــده می ســازد. نــوام لیبســکیند، 
ایــن لوســتر نــور را از انفجــار بــزرگ یــا همان بیــگ بنگ تا زمــان حال 
شبیه ســازی و تصویرســازی می نمایــد و جالب تــر از همــه اینکــه، ۱۴ 
بیلیون سال را در ۱۴ دقیقه نورپردازی، به نمایش می کشد )تصویر5(. 
بــا توجــه به مطالب ذکر شــده به نظر می رســد ایــن هنرمندان در 
کاری مشابه فیلمسازان مستند را دارند.  بیان تصورات ذهنی خود، 
این آثار صرفًا ثبت حادثه واقعی نیســت بلکه حســی از فضای واقعی 

اندیشــه را انتقــال می دهــد، و تصویــر را بــه عنــوان تصــوری قابل باور 
می ســازد. هایدگر می گوید: اندیشه، ما را به پیش می راند. مهم ترین 
نکته در اندیشه این است که اندیشه با فهمی از هستی همراه می شود. 
از دیــد هایدگــر، هســتی و اندیشــه بــه یکدیگــر تعلــق دارنــد. یعنــی با 
اندیشیدن به یکی، با دیگری روبرو می شویم )احمدی، ۱۳۸۱، 6۱6(.
که ذهنی ســالم داشــته باشــد، قــادر بــه یادگیری  شــاید هرکســی 
طراحی باشد و این یعنی تصویر ذهنی اولیه به مثابه وجودی بصری 
ظاهر می شود، اما به همان اندازه می تواند برداشتی جسمانی و قابل 
لمس یا احساسی بی شکل باشد که دست از میان خطوطی که شکل 
و ســاختارش را می ســازند، به آن عینیت بخشــیده اســت. نمی توان 
کــه تصویر اول در ذهن شــکل می گیرد و ســپس دســت آن را  فهمیــد 
ثبــت می کند، یا اینکه به طور مســتقل تصویر را تولید می کند، یا این 
که در نتیجه همکاری بی خلل دست و فضای ذهنی ترسیم گر، ظاهر 
کشــیدن به این معنای وجودی  می شــود. معنای دوم واژه ترســیم، 
کشــیدن، آشکار ساختن و عینیت  اشــاره می کند، ابزاری برای بیرون 
که در  بخشــیدن به احساســات و تصاویر ذهنی درونی اســت تا آنجا 
گــردد )Berger, 2000, 71(. این  دنیــای بیــرون و درون ثبــت و ضبط 
که هنرمندان چگونه این بیان تصویری را خلق می کنند، با توجه به 
که رمان نویسان در رویارویی با انتقال دادن اطالعات بصری  روشــی 
برمی گزینند، روشن می شود. تصاویر مانند بخش های توصیفی رمان 
که خوانندگان از شــکل  عمــل می کننــد. آنها طوری نشــان می دهند 
گاه،۱۳۹۳، ۲0۹(.  کننــد )مجــاوری آ گاهــی پیــدا  و اشــیا و انســان ها آ
می گویــد:  تصویــر  و  متــن  خاصیــت  دربــاره ی  نودلمــن۱۷،  ِپــری   
کــه  اســت  گان  واژ از  گیــری مجموعــه ای  فرا رمــان،  یــک  »خوانــدن 
کــه بــه شــدت خواننــدگان را  بــه دقــت انســجام یافته انــد، فعالیتــی 
که وقتی در حال خواندن هســتند،  درگیــر خود می ســازد؛ به نحــوی 
کلماتی را  توجــه خــود را نســبت به اطراف از دســت می دهند. وقتــی 
گویی در حال  که می بینیم پاســخ می دهیم،  می شــنویم و تصاویری 
تماشــای یــک فیلــم یا نمایش هســتیم و هر دو عمــل را در یک زمان 
کتابی مصــور می خوانیم، باید با دقت به  انجــام می دهیــم. اما وقتی 
گر داســتانی را  کنیم. ا کنیم تا بتوانیم آنها را رمزگشــایی  کلمــات نــگاه 
که فقط با واژه تعریف شده باشد، در ذهنمان همیشه فقط  بخوانیم 
یک پرسش وجود خواهد داشت: بعد چه شد؟ به دیگر سخن توجه 
ما همیشه معطوف به آینده است می خواهیم صفحه را ورق بزنیم و 
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گر صفحات تصویر داشته باشند، آنگاه  به خواندن ادامه دهیم، اما ا
تصویــر مــا را متوقف می ســازد، تصویــر نیازمند توجه ماســت؛ تصویر 
در طبیعــت ذاتــی اش می گویــد در بنــد اینکــه بعــد چه اتفاقــی افتاد، 
که در حال و در لحظه اتفاق می افتد؛ در  کنید  نشوید، به چیزی فکر 
گان هم نیازی متضاد دارند، لذت بردن از آن تصویر  همیــن حــال واژ
را ادامه ندهید، با اشتیاق به آن نگاه نکنید به خواندن ادامه دهید 

کنید چه اتفاقی می افتد« )نودلمن، ۱۳۸۹، ۸۳(.  کشف  و 
گان و تصاویر هر یک به تنهایی شماری از روایت های متفاوت را  واژ
برمی تابند و وقتی در کنار یکدیگر قرار می گیرند،  هر یک دیگری را مشخص تر 
می ســازد، هــرژه، هنرمنــد قصه گــوی بلژیکــی، تمامــی داســتان های 
»تن تن« خود را به صورت داستان های مصور روایت می کند، هنگامی 
کامــاًل هماهنــگ بــا  گفتگوهــای داســتان  کــه داســتان را می خوانیــم 
کار رفته است )تصویر 6(. حاالت چهره تن تن و عناصر و رنگ های به 
کتــاب هــزار و یــک شــب ۱۸در داســتان علــی بابــا  در تصویرســازی 
و چهــل دزد، رنگ هــا، نــوع حــاالت چهره هــا و مــدل لباس هــا، نــه 
تنهــا آمیــزه ای از نگارگــری ایرانــی اســت، بلکــه تمامــی حــس و حــال 
گزیده ای از متن داســتان و  گان را در متــن منعکــس می ســازد. به  واژ

تصویرسازی آن اشاره ای می شود:
»دزدان در آن روز، هنــگام عبــور از جنــگل بــا دیــدن قاطرهــای 
که در جنگل رها بودند، شــگفت زده شــدند. قاســم به دلیل  زیادی 
کــرده بود افســار قاطرهــا را به جایی  سراســیمگی و شــتاب فرامــوش 
ببنــدد. ســرکرده دزدان در برابــر صخــره ایســتاد و آواز داد: »کنجد باز 
که دیواره صخره به  که منتظر همین لحظه بود، همین  شو!«، قاسم 
کنار رفت، سراسیمه از غار بیرون جست و به شدت با سرکرده دزدان 
کرد. اما دزدان دیگر هم پشت به پشت در دهانه غار ایستاده  برخورد 

بودند )تصویر۷ ( )استرل، ۱۳۹۳، ۲۹(. 
متــن را می تــوان بــه مثابــه دروازه ورود بــه جهان تصویر دانســت 
و بی تردیــد در دیگــر هنرهــا مانند نمایش و تئاتر و همچنین ســینما، 
نمایشــنامه و فیلمنامه، نقشــی مهم را ایفا می کنند. متن نمایشــی، 
کلیدهــای اصلی فضای بصــرِی نمایش را در اختیــار طراح می گذارد. 
کر« ســاخته آندری تارکوفســکی، بر اساس  فیلم به یاد ماندنی »اســتا
کنار جاده« در ســال ۱۹۷۲ ساخته  داســتان علمی تخیلی » گردش در 
کتاب را با خود  که البته بخشی از داستان  شــده اســت. در این فیلم 
حمــل می کنــد، شــاهد تبدیــل مفاهیــم داســتان از طریــق حــرکات 
دوربیِن منحصربه فرد تارکوفســکی هســتیم. به عبارتی، تارکوفســکی 
بخشــی از مفاهیــم داســتان را از طریــق چرخش هــا و نماهای خیلی 
نزدیــک بوجــود آورده اســت. دوربیــن تارکوفســکی دائمــًا می خواهد 
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که در داســتان نهفته  بــرای مخاطــب محدودیت بگــذارد، چیــزی را 
کند.  اســت، بــه ما نشــان ندهــد و از ایــن رو حالتی مغشــوش ایجــاد 
تارکوفســکی می گویــد: همانطورکــه در هنر بیزانس هر شــمایل، رازی 
درخود پنهان دارد، شــمایل فقط تصویری از دنیا نیست، بل حضور 
ک  که بر خا زنده آن جهان روی زمین، نسیمی از عالم سرمدی است 
کر،  ایــن خــراب آباد مــی وزد )احمــدی، ۱۳۹5، ۱۲۸(. داســتان اســتا
کــردن آرزوهاســت یعنــی معجــزه؛ تصاویــر پیــش از  داســتان بــرآورده 
رفتن به منطقه ممنوعه )اتاق برآورده کردن آرزوها(، دارای رنگ مایه 
که  تیره هســتند. اســتفاده از فیلتر های تیره رنگ موجب شــده است 
نمــادی از دنیایی فاقد ایمان و معجزه پدید بیاید )تصویر۸( و ســگ 
کر ظاهر می شــود،  کــه در جــای جــای فیلــم در اطراف اســتا ســیاهی 
گریزان اســت  که همواره از آن  کر دارد  اشــاره ای به درون ســیاه اســتا
کر، ایــن رهایــی تصویرها، از قاعــده ای مرکزی به  )تصویــر۹(. در اســتا
یــاری نورپــردازی و نیــز برهنگی مکان حاصل شــد و منــش هراس آور 

آن، از تهی بودن فضایش بدست آمد )احمدی، ۱۳۹5، ۱۷5(.
کــه یکی دیگر  کارنینــا« ســاخته جــو رایــت  همچنیــن در فیلــم »آنا
کثــر نماها  کشــیدن ا از اقتباس هــای ادبــی اســت، شــاهد بــه تصویــر 
در فضاهــا و محیط هاِی شــبیه بــه صحنه های تئاتر و تماشــاخانه ها 
کار نمایشی و افراطی و بیش از  هســتیم. شــاید در نگاه نخست، یک 
حــد فرم گرایانــه به نظر آید ،ولــی با نوع قصه گویی و تصویرســازی جو 
رایــت، مجامــع و محافل ســنت پترزبورگ و مســکو را، سرشــار از آرایه 
کاری و دو رویی از  که ریــا و ظاهرســازی و همچــون تئاتــری می بینیم 
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اصل و باطن در آن، حرف اول را می زند و هیچ چیز در آن، حقیقی و 
رها از رنگ و لعاب های نمایشی نیست. حتی در برخی از سکانس ها، 
قطارهــا را به جــای وســیله حقیقــی، با اســباب بازی ها و عروســک ها 
که  کــه می بارد، مصنوعی اســت. همانطور  گرفتــه اســت و حتی برفی 
در تصویر۱0 مشــاهده می شــود، صحنه هــای تئاترگونه، تصویر ذهنی 
مخاطب را نســبت به فضای دروغ و تظاهر داســتان تشدید می کند.
اســتفاده از زیبایی هــای بصــری و محیط آرایی هر چه شــاخص تر 
بــه پوشــش دادن ضعف روایی فیلــم در قیاس با قــوت قصه پردازی 

کرده است )تصویر۱۱(. کمک ویژه ای  تولستوی 
همچنیــن در عرصــه مــد می تــوان بــه لباس هــای طراح تــرک  تبار 
کرد. مجموعه »لباس های ناپایداری«  »حســین چاالیان« اشــاره ای 
کــه بــرای اولیــن بــار در انگلســتان رونمایــی شــد، نقطــه عطفــی در 
کشــیدن صحنه  طراحی های وی به شــمار می رود. او برای به تصویر 
کرد و بعد از ۴  رســتاخیز، پارچه ها را ۴ ماه در باغچه خانه خود دفن 
ماه این پارچه ها دچار دگرگونی و تغییرات چشــمگیری شــده بودند. 
ایــده و مفهــوم و قصــه و داســتان ایــن مجموعه، بیان گــر نوعی نبش 
قبر، برخاستن، رستاخیز، زندگی و آیین های دینی است )تصویر۱۲(.
گویی، استفاده از تصاویر  یکی از روش های داستان ســرایی و قصه 
که پیشتر ذکر شد، تصویرسازی در  و تصویرسازی می باشد و همانطور 
گر بخواهیم در  کاربرد دارد و همه آنها را دربرمی گیرد. حال ا تمام هنرها 

کنیم، بی شــک روایتگری ظریف معماری  معماری نیز به آن اشــاره ای 
گوگنهایــم اثــر فرانک لوید رایت، یکی از شــاخص ترین آنهاســت.  مــوزه 
ایــن مــوزه، از نمــای بیــرون، روایت گر نحــوه حرکت بازدیدکننــدگان در 
گالری هــا و مارپیــچ داخلیســت )تصویــر ۱۳( )پــت، ۱۳۹۳، ۷0 و ۷۱ (.
لت  که دال همین طور سالن اپرای سیدنی به عنوان نمونه موفق 
که تبدیل به یک  بــر معنای قایق های بادبانی در ســاحلی امــن دارد 

بنای معماری ویژه شده است )تصویر۱۴(.
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هنــر  از  اســتفاده  بــا  نیــز  داخلــی  طراحــی  در  معمــاری،  جــز  بــه 
گاهــی فضاهــای داخلــی شــبیه بــه داســتانی به نظر  اینستالیشــن۱۹، 
کــه فضای آن را در بر گرفته اند؛ آنهــا روایت گر عملکردند. در  می رســند 
موزه چرچیل که زندگی سیاسی و خصوصی، موفقیت ها و شکست ها 
و البته نقطه اوج او به عنوان سیاست مدار و نخست وزیر انگلستان را 
گردیده  به نمایش می گذارد ، نمایش زندگی او به پنج قسمت تقسیم 
و هــر قســمت روی یــک ســکو قــرار دارد. ایــن ســکوها، بــا رنگ هــای 
کدگذاری شده و نورپردازی های متفاوتی دارند و اطالعات  مختلفی 
که مربوط به هر قسمت از داستان زندگی این سیاستمدار را  بسیاری 
نشان می دهند. فضای ستبر این نمایشگاه، یادآور فضای سنگرهای 
زیر زمینــی اســت )تصویــر ۱5( و خط زندگی چرچیــل، عنصر راهبردی 
ایــن فضا به شــمار می آید )تصویــر۱6( )بروگر، اســتون، ۲۲5،۱۳۹۲ (. 

شناختفضا

از روزگاران قدیم، اقدام بشــر درباره فضا، تنها منحصر به شــناخت 
آن نبوده، بلکه بشــر فضا را درک نموده و در فضا بوجود آمده اســت و 
دربــاره آن تفکــر نموده ولی باز هم برای بیان انســجام دنیایی خود به 
صورت تصوری واقعی از جهان، دست به آفرینش فضا زده است. فضا، 
پیوسته ما را دربر گرفته است. در این فضا است که ما حرکت می کنیم، 
فرم ها را می بینیم، صداها را می شــنویم، نســیم را احساس می کنیم و 
کی چینگ، ۱۳۹۳، ۱0(.  فضا،  عطر شــکوفه های باغ را می بوییم )دی 
ویژگی های حســی و زیبایی شــناختی خود را، وام دار محیط پیرامون 
خود اســت. فضا عنصری مادی چون چوب و ســنگ نیست، به ذات 
کنده اســت )همــان، ۲(. ایجاد فضا در ادبیات، به  بخــاری بی فرم و پرا
که ذکر شــد، در هنرهای  نــوع بخصوصــی نمایان می شــود و همانطور 

دیگر، به شکل و فرم متفاوت تری نشان داده می شود.

فضایعینیوذهنی

کــه از طریق حواس درک می شــود،  فضــای عینی، فضایی اســت 
کــه  بنابرایــن »تجربــی« اســت. تجربــه مــا از فضــا، رویــدادی حســی 
گســترده از  کــه پدیدآورنــده طیفــی  مســتلزم حرکــت اســت، حرکتــی 
گــذار از یــک احســاس فضایــی بــه  تاثیر پذیری هــای متغیــر اســت، 

احســاس دیگــر. در مقابــل ایــن تعریــف ، تعریــف فضــای ذهنــی قــرار 
کلی  کــه در طراحــی معمــاران در پیرنــگ۲0 و قالــب  می گیــرد فضایــی 
کالبدی  کم اســت و معمواًل می تواند با محدوده های  داســتان ها حا

تعریف شود )امیدآذری، ۱۳۹۱، ۳۷(.
فضــا، موقعیــت احساســی احاطــه شــده بــر فــرم می باشــد، فضــا 
نشــاندهنده جوهــر شــی اســت )ســلیمانی،۱۳۹0، ۸ (. فضــای عینی و 
واقعــی را می توان فضای حســی نیــز نامید، زیرا رویدادهای حســی در 
که ما در  ایــن فضا درک می شــود. فضــای ذهنی زمانی ایجاد می شــود 
متن فضا نیســتیم و بیرون از فضا به آن می نگریم و با مفاهیم عقلی و 
استدالل های ذهنی، فضا را درک می کنیم. قبل از ورود به یک فضای 
گاهی هــای قبلی و  خــاص مثــل هــرم ورودی مــوزه لوور، بــا توجه بــه آ
که  نشانه های اطراف، ما یک برداشت ذهنی از فضای زیر هرم داریم، 
هر چه به این فضا نزدیک تر می شویم، این ذهنیت به عینّیت نزدیک تر 
که ما در فضا قــرار می گیریم و با  کامل، زمانی اســت  می شــود. عینیــت 
حرکت به نقاط مختلف، فضا را درک می کنیم )امیدآذری، ۱۳۹۱، ۳۸(. 

فضایوجودیدرهنروادبیات

کلیت اثر آفریده  کــه از رهگذر  در ادبیــات، فضا حال و هوایی اســت 
که خواننده با ورود به دنیای یک  کلی حال و هوایی  می شود. به طور 
اثر ادبی احساس می کند، فضا می نامند )اشمیت،۱۳۸۲، ۲۲(. یکی از 

تصویر14-سالناپرایسیدنی،آلورآلتاو.
)www.designboom.com(:ماخذ

تصویر15-موزهچرچیل.
)www.designboom.com(:ماخذ

تصویر16-موزهچرچیل.
)www.designboom.com(:ماخذ
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ملزومات تصویر ســازی برای موضوعات داســتانی، »صحنه پردازی« و 
»فضاسازی« است. فضا سازی به آن منظور صورت می گیرد تا موقعیت 
زمانی و مکانی و همچنین حس و حال و بیان داستان برای خواننده، 
ملموس تر شده و او را کمک کند تا با شخصیت ها و کنش های داستانی 
گفــت: هــر متنــی، خــواه نمایشــی یــا  همــراه شــود. از طرفــی می تــوان 
داستانی، در بطن خود فضای حسی ویژه ای را حمل می کند. فضایی 
که با خوانش متن بوســیله هر خواننده ای متولد می شــود و به حیاِت 
خــود در ذهــن ادامه می دهد، رشــد می کند و بی آنکــه مخاطب اثر به 
گاه باشد، به مرحله تکاملی دست می یابد. به طور مثال، فضای  آن آ
کهنه گی، خون، فشــار،  کنــده از خشــونت، ســردی،  نمایــش مکبــث آ
اضطراب و ترس اســت در مقابل، اثری چون تردستی های اسکاپن۲۱، 
گرما و صمیمیت است.  سرشــار از فضای سرخوشی، نشاط، ســبکی، 
اصــواًل هیچ نمایشــی بدون داشــتن این فضاهای حســی وارد حیطه 
درام نمی شــود، بــه عبــارت دیگر، این احســاس ســیال درون هر متن 
که در نهایت روحی هنری و اعتباری دیگر به آن می بخشــد؛ به  اســت 
طور مثال ســایه های روی دیوار، خطوط عمودی مشکی فضای تئاتر 

کــرده اســت )تصویر۱۷(  و  مکبــث، توطئه، خشــونت و مرگ را تشــدید 
گرم تئاتر تردستی های اسکاپن، باعث شده،  رنگ ها و نورپردازی های 

حسی از سرخوشی در فضا موج بزند )تصویر۱۸(.
کتاب معروف خود  هنر و معنویت، بحث  کاندینسکی در  واسیلی 
فضای حســی اثر و ارتباط مخاطب با آن را در تشــریح نقاشی آبستره 
و ماهیت آن، به روشنی توصیف می کند. به زعم وی، نقاشی آبستره 
اصــواًل اثــری فاقــد موضوع اســت. در تصویــر ۱۹، یکی از نقاشــی های 
فرانک اســتال مشــاهده می شــود. این نقاشی بر اســاس این واقعیت 
کــه در اطــراف مــا یافت  کــه می تــوان همــه چیزهایــی  کشــیده شــده 
که  که دیده می شود، چیزی است  می شوند را در آن دید، هر چیزی 

شما می خواهید ببینید. 
بــه عبارت دیگــر، مخاطب اثر آبســتره، بیهوده بــه دنبال موضوع 
در تابلــو می گــردد. آبســتره تمامــًا تجلی احساســات نقــاش در لحظه 
گونه آثار، انتقال این احساســات  کارکــرد نهایی این  خلــق اثر اســت و 
کــه در قالب فضای جــاری در اثر  بــه مخاطب می باشــد. احساســاتی 
گونه آثار  کیــد می کند، مخاطبان ایــن  کاندینســکی تا جلــوه می کند. 
کنار بگذارند و بکوشند قوای حسی و درک  باید قوای عقالنی خود را 
گاه خــود را در برابــر آثار آبســتره قرار دهند. به ایــن ترتیب، در  ناخــودآ
دنیــای مــدرن آنچــه اهمیت اساســی دارد، »فضای حســی« اســت. 
گاه سرچشــمه می گیرد و توســط مفاهیم پیش  که از ناخودا فضایــی 
فــرض به صورت تصویری ذهنی شــکل می گیــرد. این انگاره تا جایی 
کاندینســکی آثار تجســمی آبســتره یا انتزاعــی را، با  که  پیــش مــی رود 
موسیقی مقایسه و تصریح می کند، همان طور که شنونده یک قطعه 
گوش دادن به آن موضوعــی را دنبال نمی کند و  موســیقی در هنــگام 
گر یک اثر آبستره  صرفًا با احســاس خود با اثر روبه رو می شــود، تماشــا

کند.  نیز، باید تابلو را به مثابه قطعه ای موسیقایی احساس 
تصویر17-تئاترمکبث.

)en.wikipedia.org(:ماخذ

کند«. کهبازبانخودشباماصحبتمی تصویر19-نقاشیازفرانکاستال»شیئی
)www.sfmoma.org(:ماخذ

تصویر18-تئاترتردستیهایاسکاپن.     
)en.wikipedia.org(:ماخذ

کتاب ها و داستان های  وقتی به داستان می اندیشیم، در واقع به 
خوانده شده فکر می کنیم. اما فقط در چند صد سال اخیر یا همین 
کثر مــردم دنیای متمــدن، قادر به خواندن شــدند.  که ا حــدود بــود 
کــه مــردم آن روزگار فاقــد داســتان  البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت 

نتیجه

بودنــد. بلکــه آنها داســتان های خود را بــرای یکدیگر نقــل می کردند 
کــوزه یــا جام هــا بــه تصویــر  و یــا  هنرمنــدان، آنهــا را بــر روی ظــروف و 
می کشــیدند تــا پیــام یــا احساســی را بــرای دیگری آشــکار نماینــد. از 
گفت هر متنی، خواه نمایشــی یا داســتانی، با  این رو امروزه می توان 

بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر



۳۸
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۸

پینوشتها

1  Terry Eagleton.
2  Henri Bergson.
3  Maurice Merleauponty.
4  Henry Morre.
5  Ferdinand de Saussure.
6  Jean-Francios Lyotar.

کان و به  ک ال کتاب، لیوتار به مخالفت با نظریه های روانکاوی ژا ۷  در این 
گاه می پردازد. خصوص نظریه ضمیر ناخودآ

8  Jacques Lacan.
9  Visual.
10  Figural.
11  Desire.
12  Immemovial.
13  Mazatche.
14  Santa Maria Novella.
15  Aiweiwei.
16  Daniel Libeskind.
17  Perry Nodelman.

۱۸  هــزار و یــک شــب: مجموعــه ای از داســتان های افســان های قدیمــی 
هندی، ایرانی و عربی و برگرفته داستان هزار افسان ایرانی ست.

کــردن از عناصــر مختلــف بــرای بیــان تجربــه  ۱۹  هنــر چیدمــان: اســتفاده 
هنرمند از فضایی مشخص است.

ح، چارچــوب و نظــم و ترتیب منطقی حــوادث در اثر ادبی یا هنری  ۲0   طــر
مانند داستان، نمایشنامه و شعر است.

21  les Fourbereies de Scapin.
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مفاهیم در بطن خود، فضای حسی ویژه ای را پدید می آورد؛ فضایی 
که با خوانش متن بوسیله هر خواننده ای متولد می شود و به حیات 
خود در ذهن ادامه می دهد و توســط تصاویر ذهنی هنرمند، تبدیل 
بــه عینیات می شــود. اینکــه هنرمندان چگونه این بیــان تصویری را 
که رمان نویسان و داستان نویسان  خلق می کنند، با توجه به روشــی 
در رویارویی با انتقال دادن اطالعات برمی گزینند، روشــن می شــود. 
ماننــد  ایجــاد می شــود،  کــه در ذهــن هنرمنــد  تصاویــری  واقــع  در 
بخش هــای توصیفــی یــک رمــان و داســتان  عمــل می کننــد بــا ایــن 
که زبان، عامل پیدایش لغات در متن اســت و ذهن، جریانی  تفاوت 
کــه هنرمند نقاشــی یا  بصــری و تصویــری اســت. هماننــد تصاویــری 
ترســیم می کنــد. بــه عبارتــی زبــان ذهنی فرد، توســط ترکیــب ذهن و 

مــاده، تبدیــل بــه جریانی ســه بعدی، تصویــری و زنده می شــود، در 
واقــع بیــان تصویــری، در تمــام هنرها یکســان عمل می کنــد هر چند 
کــه وســایل و شــیوه های اجرایی آنها با هــم متفاوت اســت، همانند 
که تصویر ســازی ظریفی  مجموعــه میلگردهــای طال اثــر آی وی وی، 
که در زیر آوار و میلگردها از دســت رفته اند  از روایت زندگی هاییســت 
گردش در  که بر اســاس داســتان علمی -تخیلی  کر،  و یا در فیلم اســتا
کنار جاده ســاخته شــده و شــاهد تبدیل مفاهیم داســتان، از طریق 
حرکات دوربین تارکوفســکی هستیم. به همین ترتیب، تصویرسازی 
گفت همه  و روایت گــری، تمام هنرهــا را دربرمی گیرد. بعالوه می توان 
فرم هــای هنــری مانند مجسمه ســازی،  نقاشــی، ســینما، معماری و 

طراحی صنعتی،   »روش های خاص اندیشیدن« هستند.


