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which is completely disorganized and involute is what has been centralized as a method in 

revolutionary narratives. Considering the descriptive analytic form of this research, the results 

will be shown in the form of a template or pattern for dramatizing revelation. Eventually, the 

main target in this research is finding some sort of dramatic capabilities from the imaging 

revelation scenes and stories to increase the choice of creating a dramatic adaption from it.

Keywords: Revelation, Iranian Mystic Literature, Dramatic Adaption, Neo-structuralism, Linda 

Hutcheon, Lynn Schmidt
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پروین حسنی 1

مطالعــۀ تطبیقــی بازتاب مؤلفه های ســنتی معماری 
ثار منیر شــاهرودی فرمانفرماییان و ســوزان حفونه  آ در 

 چکیده
ــر  ــران و مص ــورهای ای ــالمی در کش ــاری دوران اس ــنتی معم ــای س ــی از مؤلفه ه ــربیه ها بخش ــه کاری و مش آین

ــری  ــدان معاص ــتر، هنرمن ــن بس ــته اند. در ای ــرد داش ــهری کارب ــی و ش ــی، غیرمذهب ــای مذهب ــه در بناه ــت ک اس

هم چــون منیــر شــاهرودی فرمانفرماییــان و ســوزان حفونــه، دســت بــه خلــق آثــاری زده انــد کــه بــا تأثیرپذیــری 

از ایــن مؤلفه هــا، هــر یــک، رویکــردی متفــاوت را دنبــال کرده انــد. ایــن مقالــه در تــالش اســت تــا رویکــرد ایــن 

هنرمنــدان را بررســی نمــوده و بــه ایــن ســوال پاســخ دهــد کــه چــه نســبتی میــان بازتــاب مؤلفه هــای انتخابــی 

آنهــا در آثارشــان برقــرار اســت. بــر ایــن اســاس، ایــن پژوهــش از روش تحقیــق توصیفــی- تحلیلــی در ارتبــاط بــا 

آثــار ایــن هنرمنــدان بهــره گرفتــه و بــا اســتفاده از منابــع مکتــوب و اینترنتــی بــه بررســی ایــن آثــار می پــردازد. 

ــه  ــورد توج ــارِی م ــنتی معم ــای س ــاختاری آرایه ه ــباهت س ــه ش ــد ک ــان می ده ــا نش ــی نمونه ه ــق و بررس تطبی

ــن حــال،  ــار گشــته اســت؛ در عی ــن آث ــرم و ســاختار ظاهــری ای ــد، باعــث ایجــاد تشــابهات در ف ــن دو هنرمن ای

ــازد. ــز می س ــر متمای ــد را از یکدیگ ــن دو هنرمن ــا، ای ــن مؤلفه ه ــاوت ای ــوزۀ کاربســت متف ــی و ح ــرد مفهوم رویک
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  مقدمه
ــی  ــرن، یک ــار ق ــدود چه ــینه ای ح ــا پیش ــه کاری ب آین

از عناصــر منحصر به فــرد معمــاری ایــران در دوران 

ــه کار  ــا ب ــی بن ــن داخل ــه در تزیی ــت ک ــالمی اس اس

نوعــی  حقیقــت  در  هنــر،  ایــن  اســت.  می رفتــه 

دیوارنــگاری ا ســت کــه بخش هــا و گاه تمامــی ســطوح 

ــی  ــای مذهب ــن در بناه ــت. هم چنی ــانده اس را می پوش

و غیرمذهبــی کاربــرد داشــته و بررســی آنهــا از هــر دو 

ــت اســت.  ــز اهمی ــی حائ ــۀ   فرمالیســتی و مفهوم جنب

آینــه کاری از نظــر ســاختار بــا متریالــی متفــاوت و بــا 

ــوم  ــازی های مرس ــد گره س ــه رون ــن، ادام ــکاری نوی ابت

ــت  ــا شکس ــی، ب ــی و معنای ــر مفهوم ــوده و از منظ ب

ــی را در هــم ریختــه و  ــر، ســاختار محیــط بیرون تصوی

ــه ای  ــد؛ به گون ــی می کن ــی را بازنمای ــر و پراکندگ تکث

ــوار  ــر دش ــا از یکدیگ ــۀ آ نه ــرم اولی ــخیص ف ــه تش ک

ــیر  ــه شناش ــا کلم ــران ب ــه در ای ــربیه ک ــود. مش می ش

ــه در  ــت ک ــی  اس ــی چوب ــود، بالکن های ــناخته می ش ش

دوران اســالمی در کشــورهای عربی، خاورمیانه و شــمال 

ــرد  ــر، کارب ــتگاه آن  و در مص ــژه در خاس ــا به وی آفریق

داشــته اســت. ســاختار مشــربیه، متشــکل از صفحاتــی 

ــات  ــای طبق ــا پوشــش پنجره ه ــه  ب مشــبک اســت ک

ــاد  ــی را ایج ــط بیرون ــا محی ــل ب ــکان تعام ــی، ام فوقان

کــرده و بــه هــر دو جنبــۀ کاربــردی و زیبایی شناســانه 

ــه دارد.  توج

پرســش اصلــی ایــن پژوهــش بدیــن شــرح اســت کــه 

چــه نســبتی میــان بازتــاب آرایه هــای ســنتی معمــاری 

ــدان  ــن هنرمن ــار ای ــر در آث ــران و مص ــورهای ای کش

ــدان،  ــن هنرمن ــک از ای ــر ی ــت؟ و ه ــوده اس ــرار ب برق

ــا  ــه ه ــن مؤلف ــری از ای ــردی را در تأثیرپذی ــه رویک چ

اتخــاذ نموده انــد؟

وابســته  عناصــِر  ایــن  شــبکه مانند  ســاختار های   

ــه  ــی، ب ــور و اشــکال انتزاع ــه ن ــاره ب ــاری، اش ــه معم ب

ــان و  ــر فرمانفرمایی ــار منی ــل مشــترک آث ــوان عوام عن

ســوزان حفونــه بازنمایــی شــده اند. فرمانفرماییــان، بــه 

صورتــی فرمالیســتی در آثــار نقاشــی و حجــم و ســوزان 

حفونــه بــه صــورت گســترده در رســانه های متعــدد بــا 

رویکــردی سیاســی و اجتماعــی بــه آنهــا پرداخته انــد. 

ــای ســنتی  ــر مؤلفه ه ــن پژوهــش در نظــر دارد تأثی ای

معمــاری در دوران اســالمی ایــن کشــورها و هم چنیــن 

رویکــرد هنرمنــدان معاصــر در بازنمایــی آنها را بررســی 

ــه  ــدان ب ــن هنرمن ــار ای ــور، آث ــن منظ ــه ای ــد.  ب نمای

صــورت جداگانــه بررســی شــده و عوامــل تأثیرگــذاری 

ــر  ــردد. در ه ــت و جو می گ ــا جس ــار آنه ــا در آث مؤلفه ه

ــان  ــرای یافتــن تشــابهات می ــی مجــزا ب بخــش، جدول

ــا  ــده و در انته ــه ش ــدان ارائ ــار هنرمن ــا آث ــا ب مؤلفه ه

جدولــی تطبیقــی بــرای ارائــۀ شــباهت ها و تفاوت هــای 

رویکــرد ایــن هنرمنــدان تنظیــم گردیــده اســت. ایــن 

ــا روشــی توصیفــی- تحلیلــی صــورت گرفتــه  ــه ب مقال

ــع  ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــات، ب ــردآوری اطالع و در گ

مکتــوب اصلــی بــرای بررســی آثــار، بیش تــر از منابــع 

اینترنتــی، از ســایت خــود هنرمنــدان و موزه هــای 

معتبــر جهــان، بهــره گرفتــه شــده اســت

  .

  پیشینۀ تحقیق
ــدان معاصــر کشــورهای اســالمی  ــار هنرمن بررســی آث

بــا توجــه بــه تمرکــز کمتــر بــر آنهــا، مســیر دشــواری 

را طــی می کنــد. چــرا کــه بــر اســاس مطالعــات 

بســیار  مکتــوب  منابــع  و  مقــاالت  صورت گرفتــه، 
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محــدودی وجــود دارنــد و یــا به طــور کلــی، بــا فقــدان 

ــا  ــات مواجــه هســتیم. ب ــن موضوع ــورد ای ــع در م منب

ــه صورتــی تاریخــی  ایــن وجــود، مبحــث آینــه کاری ب

ــت:  ــده اس ــی ش ــل، بررس ــع ذی ــی از مناب در بخش های

علــی مؤتمــن )1348( در کتــاب تاریــخ آســتان قــدس 

ــاب  ــی )1376( در کت ــف کیان ــد یوس ــوی، محم رض

ــالمی،  ــران دوره اس ــاری ای ــه معم ــته ب ــات وابس تزیین

آرتــور پــوپ )1355( در کتــاب ســیری در صنایــع 

ــۀ  ــی تاریخچ ــه بررس ــع، ب ــن مناب ــران. ای ــتی ای دس

ــا آن  ــط ب ــای مرتب ــا و تکنیک ه ــه در بناه ــرد آین کارب

پرداخته انــد. مینــا محمــدی وکیــل و پریســا بهبــودی 

تطبیقــی  »مطالعــه  مقالــۀ  در   )1398( شــوریجه 

مفاهیــم بصــری انکســار و تکثــر در آینــه کاری ایرانــی 

و مکتــب کوبیســم« و محمــدی وکیــل )1398( در 

مقالــۀ» تأثیــرات وجــوه بصــری و مفهومــی آینــه کاری 

حــرم حضــرت شــاهچراغ علیــه الســالم بــر آثــار هنــری 

معاصــر )مطالعــه مــوردی آثــار منیــر فرمانفرماییــان(« 

بــه وجــوه ســاختاری و مفهومــی آینــه کاری و هم چنین 

بــه بررســی آثــار منیــر فرمانفرماییــان پرداخته انــد. در 

مــورد آثــار منیــر فرمانفرماییــان می تــوان بــه دو کتــاب 

گزیــدۀ آثــار منیــر شــاهرودی فرمانفرمائیــان و بانــوی 

ــان از  ــاهرودی فرمانفرمایی ــر ش ــرات منی ــا: خاط آینه ه

ــه  ــه ب ــرد ک زارا هوشــمندی )1387؛ 1389( اشــاره ک

بخش هــای کوتاهــی از گفته هــای ایــن هنرمنــد و 

ــرده اســت.  ــاره ک ــار او اش ــری آث ــع تصوی بیشــتر مناب

آثــار  از  مطالــب گردآوری شــده  از  زیــادی  بخــش 

فرمانفرماییــان از ســایت موزه هــای معتبــری همچــون 

گوگنهایــم برگردانــده شــده اســت. در ارتبــاط بــا آثــار 

ســوزان حفونــه هیــچ مقالــه یــا پژوهشــی بــه فارســی 

ــز از  ــار او نی ــا آث ــط ب ــب مرتب ــده و مطال ــام نش انج

ــر،  ــای معتب ــد و موزه ه ــن هنرمن ــخصی ای ــایت ش س

برداشــت شــده اســت. 

  منیر شاهرودی فرمانفرماییان
منیــر شــاهرودی، بــه دلیــل اســتفادۀ گســترده از 

مؤلفه هــای  از  یکــی  کــه  آثــارش  در  آینــه کاری 

تزیینــی وابســته بــه معمــاری  اســت به عنــوان یکــی از 

مطرح تریــن هنرمنــدان معاصــر ایرانی شــناخته شــده و 

آثــارش در موزه هــای معتبــری چــون مــوزۀ گوگنهایــم 

ــال 1301 ه.ش،  ــت. او در س ــده اس ــش درآم ــه نمای ب

ــه دنیــا آمــد؛ شــهری کــه می تــوان آن را  در قزویــن ب

خاســتگاه آینــه کاری در ایــران بــه شــمار آورد. رشــد و 

بالندگــی در ایــن شــهر و تجربــۀ زیســتی در آن، زمینــه 

ــی در  ــای انتزاع ــا رویکرده ــنایی ب ــری و آش تأثیرپذی

هنــر را بــرای او فراهــم ســاخت. تأثیراتــی کــه می تــوان 

آنهــا را در مجموعــۀ طراحی هــا، نقاشــی ها و آثــار 

ــود. او در  ــت و جو نم ــح جس ــور واض ــه ط ــی او ب حجم

ســال 1322 بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد و بــا مســاعدت 

ــغول  ــونز مش ــری پارس ــۀ هن ــوپ، در مدرس ــور پ آرت

ــا نســلی از هنرمنــدان  ــه تحصیــل شــد. در آمریــکا ب ب

ــم  ــس، ویلهل ــوان لویی ــون خ ــان هم چ ــرح آن زم مط

دکونینــگ، بارنــت نیومــن و انــدی وارهــول آشــنا شــد 

کــه بــدون شــک بــر رویکــرد او در آثــارش تأثیرگــذار 

ــن هنرمنــدان، اکسپرسیونیســت  ــر ای ــوده اســت. اکث ب

انتزاعــی را دنبــال می کردنــد کــه خــود بــا نفــی 

بازنمایــی عینــی، زمینــه ای مناســب بــرای تأثیرپذیــری 

ــک لحظــه ی  ــد. » در ی ــد را فراهــم نمودن ــن هنرمن ای

خــاص، نقاشــان آمریکایــی یکــی پــس از دیگــری بــوم 
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  مقدمه
ــی  ــرن، یک ــار ق ــدود چه ــینه ای ح ــا پیش ــه کاری ب آین

از عناصــر منحصر به فــرد معمــاری ایــران در دوران 

ــه کار  ــا ب ــی بن ــن داخل ــه در تزیی ــت ک ــالمی اس اس

نوعــی  حقیقــت  در  هنــر،  ایــن  اســت.  می رفتــه 

دیوارنــگاری ا ســت کــه بخش هــا و گاه تمامــی ســطوح 

ــی  ــای مذهب ــن در بناه ــت. هم چنی ــانده اس را می پوش

و غیرمذهبــی کاربــرد داشــته و بررســی آنهــا از هــر دو 

ــت اســت.  ــز اهمی ــی حائ ــۀ   فرمالیســتی و مفهوم جنب

آینــه کاری از نظــر ســاختار بــا متریالــی متفــاوت و بــا 

ــوم  ــازی های مرس ــد گره س ــه رون ــن، ادام ــکاری نوی ابت

ــت  ــا شکس ــی، ب ــی و معنای ــر مفهوم ــوده و از منظ ب

ــی را در هــم ریختــه و  ــر، ســاختار محیــط بیرون تصوی

ــه ای  ــد؛ به گون ــی می کن ــی را بازنمای ــر و پراکندگ تکث

ــوار  ــر دش ــا از یکدیگ ــۀ آ نه ــرم اولی ــخیص ف ــه تش ک

ــیر  ــه شناش ــا کلم ــران ب ــه در ای ــربیه ک ــود. مش می ش

ــه در  ــت ک ــی  اس ــی چوب ــود، بالکن های ــناخته می ش ش

دوران اســالمی در کشــورهای عربی، خاورمیانه و شــمال 

ــرد  ــر، کارب ــتگاه آن  و در مص ــژه در خاس ــا به وی آفریق

داشــته اســت. ســاختار مشــربیه، متشــکل از صفحاتــی 

ــات  ــای طبق ــا پوشــش پنجره ه ــه  ب مشــبک اســت ک

ــاد  ــی را ایج ــط بیرون ــا محی ــل ب ــکان تعام ــی، ام فوقان

کــرده و بــه هــر دو جنبــۀ کاربــردی و زیبایی شناســانه 

ــه دارد.  توج

پرســش اصلــی ایــن پژوهــش بدیــن شــرح اســت کــه 

چــه نســبتی میــان بازتــاب آرایه هــای ســنتی معمــاری 

ــدان  ــن هنرمن ــار ای ــر در آث ــران و مص ــورهای ای کش

ــدان،  ــن هنرمن ــک از ای ــر ی ــت؟ و ه ــوده اس ــرار ب برق

ــا  ــه ه ــن مؤلف ــری از ای ــردی را در تأثیرپذی ــه رویک چ

اتخــاذ نموده انــد؟

وابســته  عناصــِر  ایــن  شــبکه مانند  ســاختار های   

ــه  ــی، ب ــور و اشــکال انتزاع ــه ن ــاره ب ــاری، اش ــه معم ب

ــان و  ــر فرمانفرمایی ــار منی ــل مشــترک آث ــوان عوام عن

ســوزان حفونــه بازنمایــی شــده اند. فرمانفرماییــان، بــه 

صورتــی فرمالیســتی در آثــار نقاشــی و حجــم و ســوزان 

حفونــه بــه صــورت گســترده در رســانه های متعــدد بــا 

رویکــردی سیاســی و اجتماعــی بــه آنهــا پرداخته انــد. 

ــای ســنتی  ــر مؤلفه ه ــن پژوهــش در نظــر دارد تأثی ای

معمــاری در دوران اســالمی ایــن کشــورها و هم چنیــن 

رویکــرد هنرمنــدان معاصــر در بازنمایــی آنها را بررســی 

ــه  ــدان ب ــن هنرمن ــار ای ــور، آث ــن منظ ــه ای ــد.  ب نمای

صــورت جداگانــه بررســی شــده و عوامــل تأثیرگــذاری 

ــر  ــردد. در ه ــت و جو می گ ــا جس ــار آنه ــا در آث مؤلفه ه

ــان  ــرای یافتــن تشــابهات می ــی مجــزا ب بخــش، جدول

ــا  ــده و در انته ــه ش ــدان ارائ ــار هنرمن ــا آث ــا ب مؤلفه ه

جدولــی تطبیقــی بــرای ارائــۀ شــباهت ها و تفاوت هــای 

رویکــرد ایــن هنرمنــدان تنظیــم گردیــده اســت. ایــن 

ــا روشــی توصیفــی- تحلیلــی صــورت گرفتــه  ــه ب مقال

ــع  ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــات، ب ــردآوری اطالع و در گ

مکتــوب اصلــی بــرای بررســی آثــار، بیش تــر از منابــع 

اینترنتــی، از ســایت خــود هنرمنــدان و موزه هــای 

معتبــر جهــان، بهــره گرفتــه شــده اســت

  .

  پیشینۀ تحقیق
ــدان معاصــر کشــورهای اســالمی  ــار هنرمن بررســی آث

بــا توجــه بــه تمرکــز کمتــر بــر آنهــا، مســیر دشــواری 

را طــی می کنــد. چــرا کــه بــر اســاس مطالعــات 

بســیار  مکتــوب  منابــع  و  مقــاالت  صورت گرفتــه، 
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محــدودی وجــود دارنــد و یــا به طــور کلــی، بــا فقــدان 

ــا  ــات مواجــه هســتیم. ب ــن موضوع ــورد ای ــع در م منب

ــه صورتــی تاریخــی  ایــن وجــود، مبحــث آینــه کاری ب

ــت:  ــده اس ــی ش ــل، بررس ــع ذی ــی از مناب در بخش های

علــی مؤتمــن )1348( در کتــاب تاریــخ آســتان قــدس 

ــاب  ــی )1376( در کت ــف کیان ــد یوس ــوی، محم رض

ــالمی،  ــران دوره اس ــاری ای ــه معم ــته ب ــات وابس تزیین

آرتــور پــوپ )1355( در کتــاب ســیری در صنایــع 

ــۀ  ــی تاریخچ ــه بررس ــع، ب ــن مناب ــران. ای ــتی ای دس

ــا آن  ــط ب ــای مرتب ــا و تکنیک ه ــه در بناه ــرد آین کارب

پرداخته انــد. مینــا محمــدی وکیــل و پریســا بهبــودی 

تطبیقــی  »مطالعــه  مقالــۀ  در   )1398( شــوریجه 

مفاهیــم بصــری انکســار و تکثــر در آینــه کاری ایرانــی 

و مکتــب کوبیســم« و محمــدی وکیــل )1398( در 

مقالــۀ» تأثیــرات وجــوه بصــری و مفهومــی آینــه کاری 

حــرم حضــرت شــاهچراغ علیــه الســالم بــر آثــار هنــری 

معاصــر )مطالعــه مــوردی آثــار منیــر فرمانفرماییــان(« 

بــه وجــوه ســاختاری و مفهومــی آینــه کاری و هم چنین 

بــه بررســی آثــار منیــر فرمانفرماییــان پرداخته انــد. در 

مــورد آثــار منیــر فرمانفرماییــان می تــوان بــه دو کتــاب 

گزیــدۀ آثــار منیــر شــاهرودی فرمانفرمائیــان و بانــوی 

ــان از  ــاهرودی فرمانفرمایی ــر ش ــرات منی ــا: خاط آینه ه

ــه  ــه ب ــرد ک زارا هوشــمندی )1387؛ 1389( اشــاره ک

بخش هــای کوتاهــی از گفته هــای ایــن هنرمنــد و 

ــرده اســت.  ــاره ک ــار او اش ــری آث ــع تصوی بیشــتر مناب

آثــار  از  مطالــب گردآوری شــده  از  زیــادی  بخــش 

فرمانفرماییــان از ســایت موزه هــای معتبــری همچــون 

گوگنهایــم برگردانــده شــده اســت. در ارتبــاط بــا آثــار 

ســوزان حفونــه هیــچ مقالــه یــا پژوهشــی بــه فارســی 

ــز از  ــار او نی ــا آث ــط ب ــب مرتب ــده و مطال ــام نش انج

ــر،  ــای معتب ــد و موزه ه ــن هنرمن ــخصی ای ــایت ش س

برداشــت شــده اســت. 

  منیر شاهرودی فرمانفرماییان
منیــر شــاهرودی، بــه دلیــل اســتفادۀ گســترده از 

مؤلفه هــای  از  یکــی  کــه  آثــارش  در  آینــه کاری 

تزیینــی وابســته بــه معمــاری  اســت به عنــوان یکــی از 

مطرح تریــن هنرمنــدان معاصــر ایرانی شــناخته شــده و 

آثــارش در موزه هــای معتبــری چــون مــوزۀ گوگنهایــم 

ــال 1301 ه.ش،  ــت. او در س ــده اس ــش درآم ــه نمای ب

ــه دنیــا آمــد؛ شــهری کــه می تــوان آن را  در قزویــن ب

خاســتگاه آینــه کاری در ایــران بــه شــمار آورد. رشــد و 

بالندگــی در ایــن شــهر و تجربــۀ زیســتی در آن، زمینــه 

ــی در  ــای انتزاع ــا رویکرده ــنایی ب ــری و آش تأثیرپذی

هنــر را بــرای او فراهــم ســاخت. تأثیراتــی کــه می تــوان 

آنهــا را در مجموعــۀ طراحی هــا، نقاشــی ها و آثــار 

ــود. او در  ــت و جو نم ــح جس ــور واض ــه ط ــی او ب حجم

ســال 1322 بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد و بــا مســاعدت 

ــغول  ــونز مش ــری پارس ــۀ هن ــوپ، در مدرس ــور پ آرت

ــا نســلی از هنرمنــدان  ــه تحصیــل شــد. در آمریــکا ب ب

ــم  ــس، ویلهل ــوان لویی ــون خ ــان هم چ ــرح آن زم مط

دکونینــگ، بارنــت نیومــن و انــدی وارهــول آشــنا شــد 

کــه بــدون شــک بــر رویکــرد او در آثــارش تأثیرگــذار 

ــن هنرمنــدان، اکسپرسیونیســت  ــر ای ــوده اســت. اکث ب

انتزاعــی را دنبــال می کردنــد کــه خــود بــا نفــی 

بازنمایــی عینــی، زمینــه ای مناســب بــرای تأثیرپذیــری 

ــک لحظــه ی  ــد. » در ی ــد را فراهــم نمودن ــن هنرمن ای

خــاص، نقاشــان آمریکایــی یکــی پــس از دیگــری بــوم 
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را بیشــتر بــه مثابــه میــدان مبــارزه ای بــرای اثرگــذاری 

در نظــر گرفتنــد بــه جــای آن کــه آن را فضایــی بــرای 

بــاز تولیــد، طراحــی، یــا بیــان شــی واقعــی یــا خیالــی 

بداننــد. بنابرایــن بــوم پایــه نقاشــی نیســت، بلکــه خــود 

ــی، 90،1389(.  ــداد اســت« )پارمزان ــک روی ی

او در حــدود ســال های 1348 از مســجد شــاهچراغ 

شــیراز نیــز دیــدار کــرد کــه تأثیــر بســیار زیــادی بــر 

آثــار وی گــذارد )تصویــر 1(. ایــن تأثیرپذیــری، بنــا بــر 

ــاس  ــر اس ــه ب ــفی ک ــر فلس ــه از منظ ــای او، ن گفته ه

ــان و  ــدان، مورخ ــاد.» منتق ــاق افت ــاختار اتف ــرم و س ف

ــم،  ــون صوفیس ــیاری همچ ــرات بس ــا تأثی کیوریتوره

ــارش  ــه آث ــاجد را ب ــاری مس ــران و معم ــت ای سیاس

ــد  ــق می کن ــه تصدی ــن این ک ــد. او ضم ــبت داده ان نس

ــا  ــد، ام ــرای او الهام بخــش بوده ان کــه بعضــی از آنهــا ب

ــارش  ــه آث ــود ک ــادآور می ش ــان ی ــه مخاطب ــب ب اغل

فلســفی نیســتند. او بــا اشــاره بــه انگیزه هــای انتزاعــی 

ــت:  ــه اس ــر 2014، گفت ــتند منی ــم مس ــود در فیل خ

مــن حتــی نمی دانســتم کــه بــا اشــکال انتزاعــی 

کار می کنــم« )Greenberger, 2019(. شــیفتگی او 

ــه کاری  ــار آین ــا در آث ــی، تنه ــر و فرهنــگ ایران ــه هن ب

خالصــه نمی شــود. او در ایــران بســیار ســفر کــرده بــود 

و مجموعــه ای از آثــار هنــری ســنتی ماننــد جواهــرات 

ترکمــن، نقاشــی های پشت شیشــه و گاه بخشــی از 

بناهــای در حــال تخریــب را جمــع آوری کــرد. می تــوان 

ــن  ــودن از چندی ــر ب ــا متأث ــه او ب ــه گفــت ک ــن  گون ای

ــارج از آن  ــم خ ــران و ه ــای ای ــم در جغرافی ــل، ه عام

ــی در مختصــات  ــر معاصــر ایران ــا هن ــود ت در تــالش ب

ــد:  ــه می گوی ــذارد؛ چنان ک ــش بگ ــه نمای ــی را ب ایران

»دغدغــه ام همیشــه بــه وجــود آوردن آثــاری بــوده کــه 

ــد،  ــر باش ــی، معاص ــط پیرامون ــام از محی ــن اله در حی

ــا جــوان  ــاز کنــد، ب کــه در فرهنــگ امــروزی جایــی ب

ــه  ــد و دامن ــی ده ــالمند را قلقلک ــد، س ــخن بگوی س

ــمندی، 1387(.  ــاید« )هوش ــداری را بگش ــات دی ادبی

              

                                     

  وجــوه مشــترک آینــه کاری ایرانــی و 
آثــار منیــر فرمانفرماییــان

ســید حســین نصــر اعتقــاد دارد هنــر اســالمی، نتیجــۀ 

ــوازن و  ــوده و ت ــرت ب ــاحت کث ــدت در س ــی وح تجل

ــش دارد  ــوه ای رهایی بخ ــی از آن، جل ــی ناش هماهنگ

کــه انســان را از بنــد کثــرت رهــا کــرده و بــه او ایــن 

امــکان را می دهــد تــا وجــود و نشــاط بی حــد و حصــر 

شکل 1: آینه کاری، حرم حضرت شاهچراغ)ع( )ایلچی، 1398(.

ــاهرودی، ــر ش ــل(، منی ــل تبدی ــه قاب ــروه 9 )مجموع ــکل 2: گ ش
.)2018 ,Barcio( 2010 ، آینه،  نقاشی روی گچ و چوب
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ــر،  ــد ) نص ــه نمای ــه را تجرب ــدای یگان ــه خ ــب ب تقری

ــیعی از  ــۀ وس ــرد، در مجموع ــن رویک 1375، 194(. ای

تزیینــات و آرایه هــای هنــری دوران اســالمی جلوه گــر 

ــه  ــران ب ــه کاری در ای ــان، آین ــن می ــوده اســت. در ای ب

عنــوان کاربســتی متفــاوت بــرای پوشــش داخلــی بنــا، 

ــه شــاه  ــن در دیوان خان از قــرن دهــم هجــری در قزوی

طهماســب بــه کار رفتــه اســت. بــا افــول صفویــان، ایــن 

هنــر نیــز بــرای مــدت زمانــی تــا قــرن 13 هجــری از 

ــی  ــه ترق ــه کاری در ســدۀ 13 ه.ق رو ب ــاد. آین رواج افت

و گســترش نهــاد و تکاملــی تدریجــی امــا محسوســی 

ــون  ــی چ ــار زیبای ــرن، آث ــن ق ــول ای ــت. در ط داش

تاالرهــا و اتاق هــای شــمس العماره )1284 ه.ق(، تــاالر 

آینــه کاخ گلســتان )1299 ه.ق( در تهــران، آینــه کاری 

ــهر ری و  ــم در ش ــرت عبدالعظی ــتانۀ حض ــوان و آس ای

آینــه کاری دارالســیاده آســتان قــدس رضــوی )1300 

ه.ق( در مشــهد انجــام گرفــت کــه هــر یــک بــه 

ــیوۀ  ــته ای از ش ــای برجس ــیوۀ کار، نمونه ه ــب ش تناس

ــی،  ــد )کیان ــمار می آین ــه ش ــن دوره ب ــه کاری ای آین

ــات معمــاری را  ــه در تزیین 241،1376(. کاربســت آین

ــرار  ــر ق ــز مدنظ ــادی نی ــای اقتص ــوان از جنبه ه می ت

داد، چــرا کــه آینه هــای شیشــه ای کــه از ســدۀ دهــم 

ــز  ــژه ونی ــا، به وی ــالدی( از اروپ ــانزدهم می ــری )ش هج

بــه ایــران وارد می شــد، هنــگام حمل و نقــل در راه 

ــری از  ــرای بهره گی ــی ب ــدان ایران می شکســت و هنرمن

ایــن قطعه هــای شکســته، راهــی ابتــکاری یافتنــد و از 

آنهــا بــه صــورت آینــه کاری در ابنیــه اســتفاده کردنــد 

ــد  ــه در عقای ــی آین ــار و ذکاء: 1374(. از طرف )سمس

ایرانیــان، بــه عنــوان نمــادی از پاکــی و روشــنی تلقــی 

ــدۀ چندیــن ویژگــی مشــخص  می گشــته کــه دربردارن

ــز  ــان نی ــار فرمانفرمایی ــه در آث ــی ک ــت، ویژگی های اس

مشــاهده می شــود؛ شکســت تصاویــر، اشــاره بــه 

ــه خــود  ــر اشــکال ک ــم ب ــزاع و هندســۀ حاک ــور، انت ن

پیشــینه در تفکــری عمیق تــر در هنــر دوران اســالمی 

دارد. نمایــش نــور در فضایــی چنــد ســاحتی، ویژگــی 

ــودی  ــه نم ــت ک ــی اس ــوع دیوارآرای ــن ن ــی ای اساس

ــر  ــد. از نظ ــکل می بخش ــال را ش ــم مث ــای عال از فض

بصــری، تجزیــۀ شــکل بــه واســطۀ شکســت در کیفیات 

ــت  ــی حرک ــری و پویای ــی بص ــه هم زمان ــه ب ــور ک ن

بــه عنــوان مشــخصۀ اصلــی بصــری  می انجامــد، 

در آینــه کاری ملحــوظ اســت و آن را از اصلی تریــن 

ویژگی هــای صــوری ایــن هنــر می تــوان برشــمرد 

ــاص،  ــور خ ــه ط ــل، 1398، 104(. او ب ــدی وکی )محم

دربــارۀ آینــه می گویــد: » امــا آیینــه بــا انســان معاصــر 

ــت  ــت نیس ــد. بی جه ــخن می گوی ــی س ــه خوب ــز ب نی

کــه ایــن پدیــده جادویــی هــم در اســطوره های کهــن 

و هــم در روانشناســی جدیــد نمــادی از رابطــه انســان 

ــگ  ــت. ]...[ در فرهن ــی اس ــان پیرامون ــود و جه ــا خ ب

ــور  ــرای انعــکاس ن ــه فقــط ســطحی ب ــه ن ــی، آین ایران

ــده،  ــر ش ــور منتش ــت، ن ــور اس ــتعاره ای از ن ــه اس ک

ــمندی، 1387(.  ــده« )هوش ــر و پراکن منکس

ــره  ــرح گ ــه کاری، ط ــی در آین ــای اصل ــه طرح ه از جمل

ــف وســیعی از اشــکال را شــامل می شــود.  ــه طی اســت ک

طرح هــای دیگــر چــون قاب بنــدی و شــیوه های متنــوع و 

یــا ترکیــب و تلفیقــی از آنهــا )به ویــژه در آینه کاری ســقف(، 

ــج، لچــک، قطارســازی، اســلیمی، مقرنــس و  شمســه، ترن

ــز  ــه کاســه مشــهور هســتند نی ــه ب ــود ک ــای گ نیم کره ه

ــور و  ــز معمــول اســت )صادقپ ــون نی ــوده و اکن ــداول ب مت

بارانــی، 1397، 182(. آنچــه کــه در مجموعــه طراحی هــای 
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را بیشــتر بــه مثابــه میــدان مبــارزه ای بــرای اثرگــذاری 

در نظــر گرفتنــد بــه جــای آن کــه آن را فضایــی بــرای 

بــاز تولیــد، طراحــی، یــا بیــان شــی واقعــی یــا خیالــی 

بداننــد. بنابرایــن بــوم پایــه نقاشــی نیســت، بلکــه خــود 

ــی، 90،1389(.  ــداد اســت« )پارمزان ــک روی ی

او در حــدود ســال های 1348 از مســجد شــاهچراغ 

شــیراز نیــز دیــدار کــرد کــه تأثیــر بســیار زیــادی بــر 

آثــار وی گــذارد )تصویــر 1(. ایــن تأثیرپذیــری، بنــا بــر 

ــاس  ــر اس ــه ب ــفی ک ــر فلس ــه از منظ ــای او، ن گفته ه

ــان و  ــدان، مورخ ــاد.» منتق ــاق افت ــاختار اتف ــرم و س ف

ــم،  ــون صوفیس ــیاری همچ ــرات بس ــا تأثی کیوریتوره

ــارش  ــه آث ــاجد را ب ــاری مس ــران و معم ــت ای سیاس

ــد  ــق می کن ــه تصدی ــن این ک ــد. او ضم ــبت داده ان نس

ــا  ــد، ام ــرای او الهام بخــش بوده ان کــه بعضــی از آنهــا ب

ــارش  ــه آث ــود ک ــادآور می ش ــان ی ــه مخاطب ــب ب اغل

فلســفی نیســتند. او بــا اشــاره بــه انگیزه هــای انتزاعــی 

ــت:  ــه اس ــر 2014، گفت ــتند منی ــم مس ــود در فیل خ

مــن حتــی نمی دانســتم کــه بــا اشــکال انتزاعــی 

کار می کنــم« )Greenberger, 2019(. شــیفتگی او 

ــه کاری  ــار آین ــا در آث ــی، تنه ــر و فرهنــگ ایران ــه هن ب

خالصــه نمی شــود. او در ایــران بســیار ســفر کــرده بــود 

و مجموعــه ای از آثــار هنــری ســنتی ماننــد جواهــرات 

ترکمــن، نقاشــی های پشت شیشــه و گاه بخشــی از 

بناهــای در حــال تخریــب را جمــع آوری کــرد. می تــوان 

ــن  ــودن از چندی ــر ب ــا متأث ــه او ب ــه گفــت ک ــن  گون ای

ــارج از آن  ــم خ ــران و ه ــای ای ــم در جغرافی ــل، ه عام

ــی در مختصــات  ــر معاصــر ایران ــا هن ــود ت در تــالش ب

ــد:  ــه می گوی ــذارد؛ چنان ک ــش بگ ــه نمای ــی را ب ایران

»دغدغــه ام همیشــه بــه وجــود آوردن آثــاری بــوده کــه 

ــد،  ــر باش ــی، معاص ــط پیرامون ــام از محی ــن اله در حی

ــا جــوان  ــاز کنــد، ب کــه در فرهنــگ امــروزی جایــی ب

ــه  ــد و دامن ــی ده ــالمند را قلقلک ــد، س ــخن بگوی س

ــمندی، 1387(.  ــاید« )هوش ــداری را بگش ــات دی ادبی

              

                                     

  وجــوه مشــترک آینــه کاری ایرانــی و 
آثــار منیــر فرمانفرماییــان

ســید حســین نصــر اعتقــاد دارد هنــر اســالمی، نتیجــۀ 

ــوازن و  ــوده و ت ــرت ب ــاحت کث ــدت در س ــی وح تجل

ــش دارد  ــوه ای رهایی بخ ــی از آن، جل ــی ناش هماهنگ

کــه انســان را از بنــد کثــرت رهــا کــرده و بــه او ایــن 

امــکان را می دهــد تــا وجــود و نشــاط بی حــد و حصــر 

شکل 1: آینه کاری، حرم حضرت شاهچراغ)ع( )ایلچی، 1398(.

ــاهرودی، ــر ش ــل(، منی ــل تبدی ــه قاب ــروه 9 )مجموع ــکل 2: گ ش
.)2018 ,Barcio( 2010 ، آینه،  نقاشی روی گچ و چوب
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ــر،  ــد ) نص ــه نمای ــه را تجرب ــدای یگان ــه خ ــب ب تقری

ــیعی از  ــۀ وس ــرد، در مجموع ــن رویک 1375، 194(. ای

تزیینــات و آرایه هــای هنــری دوران اســالمی جلوه گــر 

ــه  ــران ب ــه کاری در ای ــان، آین ــن می ــوده اســت. در ای ب

عنــوان کاربســتی متفــاوت بــرای پوشــش داخلــی بنــا، 

ــه شــاه  ــن در دیوان خان از قــرن دهــم هجــری در قزوی

طهماســب بــه کار رفتــه اســت. بــا افــول صفویــان، ایــن 

هنــر نیــز بــرای مــدت زمانــی تــا قــرن 13 هجــری از 

ــی  ــه ترق ــه کاری در ســدۀ 13 ه.ق رو ب ــاد. آین رواج افت

و گســترش نهــاد و تکاملــی تدریجــی امــا محسوســی 

ــون  ــی چ ــار زیبای ــرن، آث ــن ق ــول ای ــت. در ط داش

تاالرهــا و اتاق هــای شــمس العماره )1284 ه.ق(، تــاالر 

آینــه کاخ گلســتان )1299 ه.ق( در تهــران، آینــه کاری 

ــهر ری و  ــم در ش ــرت عبدالعظی ــتانۀ حض ــوان و آس ای

آینــه کاری دارالســیاده آســتان قــدس رضــوی )1300 

ه.ق( در مشــهد انجــام گرفــت کــه هــر یــک بــه 

ــیوۀ  ــته ای از ش ــای برجس ــیوۀ کار، نمونه ه ــب ش تناس

ــی،  ــد )کیان ــمار می آین ــه ش ــن دوره ب ــه کاری ای آین

ــات معمــاری را  ــه در تزیین 241،1376(. کاربســت آین

ــرار  ــر ق ــز مدنظ ــادی نی ــای اقتص ــوان از جنبه ه می ت

داد، چــرا کــه آینه هــای شیشــه ای کــه از ســدۀ دهــم 

ــز  ــژه ونی ــا، به وی ــالدی( از اروپ ــانزدهم می ــری )ش هج

بــه ایــران وارد می شــد، هنــگام حمل و نقــل در راه 

ــری از  ــرای بهره گی ــی ب ــدان ایران می شکســت و هنرمن

ایــن قطعه هــای شکســته، راهــی ابتــکاری یافتنــد و از 

آنهــا بــه صــورت آینــه کاری در ابنیــه اســتفاده کردنــد 

ــد  ــه در عقای ــی آین ــار و ذکاء: 1374(. از طرف )سمس

ایرانیــان، بــه عنــوان نمــادی از پاکــی و روشــنی تلقــی 

ــدۀ چندیــن ویژگــی مشــخص  می گشــته کــه دربردارن

ــز  ــان نی ــار فرمانفرمایی ــه در آث ــی ک ــت، ویژگی های اس

مشــاهده می شــود؛ شکســت تصاویــر، اشــاره بــه 

ــه خــود  ــر اشــکال ک ــم ب ــزاع و هندســۀ حاک ــور، انت ن

پیشــینه در تفکــری عمیق تــر در هنــر دوران اســالمی 

دارد. نمایــش نــور در فضایــی چنــد ســاحتی، ویژگــی 

ــودی  ــه نم ــت ک ــی اس ــوع دیوارآرای ــن ن ــی ای اساس

ــر  ــد. از نظ ــکل می بخش ــال را ش ــم مث ــای عال از فض

بصــری، تجزیــۀ شــکل بــه واســطۀ شکســت در کیفیات 

ــت  ــی حرک ــری و پویای ــی بص ــه هم زمان ــه ب ــور ک ن

بــه عنــوان مشــخصۀ اصلــی بصــری  می انجامــد، 

در آینــه کاری ملحــوظ اســت و آن را از اصلی تریــن 

ویژگی هــای صــوری ایــن هنــر می تــوان برشــمرد 

ــاص،  ــور خ ــه ط ــل، 1398، 104(. او ب ــدی وکی )محم

دربــارۀ آینــه می گویــد: » امــا آیینــه بــا انســان معاصــر 

ــت  ــت نیس ــد. بی جه ــخن می گوی ــی س ــه خوب ــز ب نی

کــه ایــن پدیــده جادویــی هــم در اســطوره های کهــن 

و هــم در روانشناســی جدیــد نمــادی از رابطــه انســان 

ــگ  ــت. ]...[ در فرهن ــی اس ــان پیرامون ــود و جه ــا خ ب

ــور  ــرای انعــکاس ن ــه فقــط ســطحی ب ــه ن ــی، آین ایران

ــده،  ــر ش ــور منتش ــت، ن ــور اس ــتعاره ای از ن ــه اس ک

ــمندی، 1387(.  ــده« )هوش ــر و پراکن منکس

ــره  ــرح گ ــه کاری، ط ــی در آین ــای اصل ــه طرح ه از جمل

ــف وســیعی از اشــکال را شــامل می شــود.  ــه طی اســت ک

طرح هــای دیگــر چــون قاب بنــدی و شــیوه های متنــوع و 

یــا ترکیــب و تلفیقــی از آنهــا )به ویــژه در آینه کاری ســقف(، 

ــج، لچــک، قطارســازی، اســلیمی، مقرنــس و  شمســه، ترن

ــز  ــه کاســه مشــهور هســتند نی ــه ب ــود ک ــای گ نیم کره ه

ــور و  ــز معمــول اســت )صادقپ ــون نی ــوده و اکن ــداول ب مت

بارانــی، 1397، 182(. آنچــه کــه در مجموعــه طراحی هــای 
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فرمانفرماییــان  ماننــد یــک الگوی ثابــت به چشــم می خورد، 

ــت.  ــر اس ــرار عناص ــی و تک ــاختاری هندس ــت از س تبعی

رویکــردی کــه به طــور گســترده در آثــارش وجــود دارد و بــا 

ســاختارهای فرمــی آینــه کاری نیــز همســو اســت )تصاویــر 

ــه  ــا 1359، مجموع ــال های 1357 ت ــالل س 2 و 3(. او در خ

طراحی هایــی را اجــرا می کنــد کــه تکــرار کلمــات، عناصــر 

اصلــی آن هســتند و گاه از ترکیب بنــدی هندســی تبعیــت 

می کننــد. ایــن آثــار مــا را بــه ایــن ایــده رهنمــون می ســازد 

کــه او منطــق ریاضی گونــه اشــکال را دنبــال می کــرده اســت. 

مفهومــی کــه آن را در دنیــای پیرامونــی اش بازشــناخته و در 

تمــام ســاختارهای طبیعــت نیــز می تــوان آن را جســت و جو 

ــش ]... ــرای توضیح ــت ]...[ ب ــی زیباس ــا طراح ــرد. » ام ک

[ در هندســه ایــن فرصــت بســیار وجــود دارد. بــرای مثــال 

در شــش ضلعــی، خط هــای متفاوتــی وجــود دارد، اشــکال 

متفاوتــی وجــود دارد، رنگ هــای متفاوتــی وجــود دارد و ایــن 

تنــوع زیــادی در هــر فــرم هندســه دارد. آن مجســمه، بــرای 

مثــال )اشــاره می کنــد بــه مجســمه مکعــب،  2008( یــک 

مربــع اســت، ولــی مــن مربع هــای زیــادی را بــه روش هــای 

مختلــف نشــان داده ام. ایــن واقعــاً اســاس آثــار آینــه مــن و 

 )2015 ,Dover( »طراحی هــای مــن اســت: هندســه

)تصویــر 4(. 

شکل 3: روشنایی برای ندا، منیر شاهرودی، 2009، آینه 
                                    .)2013 ,Islamic Arts Magazine (

شکل 4: مجسمه هندسی مکعب، منیر شاهرودی، 2008، آینه، نقاشی 
پشت شیشه روی پلکسی گالس )هوشمند، 1387، 117(.
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جدول1: مقایسه شاخصه های مشترک در آینه کاری های ایرانی و آثار منیر فرمانفرماییان                             

ــارش،  ــای فلســفی آث ــری از جنبه ه ــا کناره گی ــا او ب ام

می کنــد،  اشــاره  هندســه  بــه  مســتقیم  به طــور 

هندســه ای کــه از طریــق معمــاری و آثار ســنتی ایــران در 

دوره اســالمی بــر او تأثیــر گذاشــته اند، خــود دربردارنــدۀ 

ــع و  ــث، مرب ــد باشــند. »مثل ــز می توانن ــم نی ــن مفاهی ای

ــاً واقعیتــی را  ــره اشــکال صــرف نیســتند )بلکــه( ذات دای

دربردارنــد کــه درک آن از راه تأویــل، آدمــی را بــه عالــم 

مثــال و ســرانجام به حقیقت رهنمــون می شــود« )اردالن 

ــا  ــان ایده ه ــرای بی ــی را ب ــار، 1380، 27(. او زبان و بختی

ــکار خــود در هنــر انتخــاب کــرد کــه شــاید بتــوان  و اف

گفــت زبانــی جهانــی اســت. اشــکال هندســی، هیــچ گاه 

ــی  ــان، جایگاه ــن می ــوند و در ای ــان نمی ش ــر از زم متأث

ــات  ــد. تزیین ــز در معمــاری دوران اســالمی دارن ــژه نی وی

هندســی، گویــی دارای ســطوحی چند گانه انــد کــه 

میان شــان نوعــی بــازی جریــان دارد و نقوشــی هســتند 

کــه فراتــر از چهارچوبــی کــه نمــا را در برمی گیــرد نیــز 

ادامــه دارنــد؛ در آنهــا تداعــی روشــنی از بی نهایــت وجــود 

ــد، 1385، 123(. ــن بران دارد )هیل

مورد مقایسه

شکست تصاویر

اشکال انتزاعی

به کار گیری هندسه

اشاره به نور

آثار منیر فرمانفرماییانآینه کاری در ایران

  سوزان حفونه
ــال  ــه در س ــت ک ــی ا س ــری- آلمان ــدی مص او هنرمن

1962 در آلمــان متولــد شــد. در ســال 1992، مــدرک 

ــانه ای را  ــد رس ــتۀ چن ــی اش در رش ــالت تکمیل تحصی

ــارت پیتــر  ــت نظ ــتیتویی در فرانکفــورت تح در انس

ویبــل، کیوریتــور و تئوریســین بــه اتمــام رســاند. 

ــه عنــوان یــک هنرمنــد معاصــر، رســانه های  ــه ب حفون

ــرده  ــه کار ب ــارش ب ــان آث ــرای بی ــی را ب بســیار متنوع

ــازی،  ــان، مجسمه س ــی، چیدم ــی، عکاس ــت: طراح اس

پرفورمانــس و طراحــی رقــص. او تاکنــون در بینال هــای 

متعــددی نیــز شــرکت داشــته اســت: بینــال طراحــی 

ــاه و  ــیدنی ) 2012(، پنج ــال س ــدن )2015(،  بین لن

بینــال  نهمیــن   ،)2009( ونیــز  بینــال  ســومین 

شــارجه )2007( و بینــال قاهــره )1997(. او در 

ویدیو  هایــش،  مجموعــه  و  چیدمــان  طراحی هــا، 

ــکان  ــان م ــع می ــود را در تقاط ــی خ ــراث ترکیب می

ــر  ــک هن ــدف او، ی ــد. ه ــیم می کن ــت ترس و هوی

ــات  ــه موضوع ــت ک ــان و بی انتهاس ــوی، بی پای معن

روشــن  نیــز  را  اجتماعــی  و  سیاســی  کنونــی 

 )Guggenheim Museum, n.d(. می ســازد  

تمرکــز  او  آثــار  از  بخشــی  بــر  مقالــه،  ایــن   

از مؤلفه هــای ســنتی هنــر مصــر  می کنــد کــه 

ــز  ــا تمرک ــته اند. او ب ــر گش ــالمی متأث در دوران اس

آثــار بســیار  بــه خلــق  بــر مشــربیه ها، دســت 

متنوعــی زده کــه حــوزۀ گســترده ای از مفاهیــم را نیــز 

ــره  ــربیه ها در قاه ــن مش ــۀ ای ــرد. نمون ــر می گی در ب
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فرمانفرماییــان  ماننــد یــک الگوی ثابــت به چشــم می خورد، 

ــت.  ــر اس ــرار عناص ــی و تک ــاختاری هندس ــت از س تبعی

رویکــردی کــه به طــور گســترده در آثــارش وجــود دارد و بــا 

ســاختارهای فرمــی آینــه کاری نیــز همســو اســت )تصاویــر 

ــه  ــا 1359، مجموع ــال های 1357 ت ــالل س 2 و 3(. او در خ

طراحی هایــی را اجــرا می کنــد کــه تکــرار کلمــات، عناصــر 

اصلــی آن هســتند و گاه از ترکیب بنــدی هندســی تبعیــت 

می کننــد. ایــن آثــار مــا را بــه ایــن ایــده رهنمــون می ســازد 

کــه او منطــق ریاضی گونــه اشــکال را دنبــال می کــرده اســت. 

مفهومــی کــه آن را در دنیــای پیرامونــی اش بازشــناخته و در 

تمــام ســاختارهای طبیعــت نیــز می تــوان آن را جســت و جو 

ــش ]... ــرای توضیح ــت ]...[ ب ــی زیباس ــا طراح ــرد. » ام ک

[ در هندســه ایــن فرصــت بســیار وجــود دارد. بــرای مثــال 

در شــش ضلعــی، خط هــای متفاوتــی وجــود دارد، اشــکال 

متفاوتــی وجــود دارد، رنگ هــای متفاوتــی وجــود دارد و ایــن 

تنــوع زیــادی در هــر فــرم هندســه دارد. آن مجســمه، بــرای 

مثــال )اشــاره می کنــد بــه مجســمه مکعــب،  2008( یــک 

مربــع اســت، ولــی مــن مربع هــای زیــادی را بــه روش هــای 

مختلــف نشــان داده ام. ایــن واقعــاً اســاس آثــار آینــه مــن و 

 )2015 ,Dover( »طراحی هــای مــن اســت: هندســه

)تصویــر 4(. 

شکل 3: روشنایی برای ندا، منیر شاهرودی، 2009، آینه 
                                    .)2013 ,Islamic Arts Magazine (

شکل 4: مجسمه هندسی مکعب، منیر شاهرودی، 2008، آینه، نقاشی 
پشت شیشه روی پلکسی گالس )هوشمند، 1387، 117(.
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جدول1: مقایسه شاخصه های مشترک در آینه کاری های ایرانی و آثار منیر فرمانفرماییان                             

ــارش،  ــای فلســفی آث ــری از جنبه ه ــا کناره گی ــا او ب ام

می کنــد،  اشــاره  هندســه  بــه  مســتقیم  به طــور 

هندســه ای کــه از طریــق معمــاری و آثار ســنتی ایــران در 

دوره اســالمی بــر او تأثیــر گذاشــته اند، خــود دربردارنــدۀ 

ــع و  ــث، مرب ــد باشــند. »مثل ــز می توانن ــم نی ــن مفاهی ای

ــاً واقعیتــی را  ــره اشــکال صــرف نیســتند )بلکــه( ذات دای

دربردارنــد کــه درک آن از راه تأویــل، آدمــی را بــه عالــم 

مثــال و ســرانجام به حقیقت رهنمــون می شــود« )اردالن 

ــا  ــان ایده ه ــرای بی ــی را ب ــار، 1380، 27(. او زبان و بختی

ــکار خــود در هنــر انتخــاب کــرد کــه شــاید بتــوان  و اف

گفــت زبانــی جهانــی اســت. اشــکال هندســی، هیــچ گاه 

ــی  ــان، جایگاه ــن می ــوند و در ای ــان نمی ش ــر از زم متأث

ــات  ــد. تزیین ــز در معمــاری دوران اســالمی دارن ــژه نی وی

هندســی، گویــی دارای ســطوحی چند گانه انــد کــه 

میان شــان نوعــی بــازی جریــان دارد و نقوشــی هســتند 

کــه فراتــر از چهارچوبــی کــه نمــا را در برمی گیــرد نیــز 

ادامــه دارنــد؛ در آنهــا تداعــی روشــنی از بی نهایــت وجــود 

ــد، 1385، 123(. ــن بران دارد )هیل

مورد مقایسه

شکست تصاویر

اشکال انتزاعی

به کار گیری هندسه

اشاره به نور

آثار منیر فرمانفرماییانآینه کاری در ایران

  سوزان حفونه
ــال  ــه در س ــت ک ــی ا س ــری- آلمان ــدی مص او هنرمن

1962 در آلمــان متولــد شــد. در ســال 1992، مــدرک 

ــانه ای را  ــد رس ــتۀ چن ــی اش در رش ــالت تکمیل تحصی

ــارت پیتــر  ــت نظ ــتیتویی در فرانکفــورت تح در انس

ویبــل، کیوریتــور و تئوریســین بــه اتمــام رســاند. 

ــه عنــوان یــک هنرمنــد معاصــر، رســانه های  ــه ب حفون

ــرده  ــه کار ب ــارش ب ــان آث ــرای بی ــی را ب بســیار متنوع

ــازی،  ــان، مجسمه س ــی، چیدم ــی، عکاس ــت: طراح اس

پرفورمانــس و طراحــی رقــص. او تاکنــون در بینال هــای 

متعــددی نیــز شــرکت داشــته اســت: بینــال طراحــی 

ــاه و  ــیدنی ) 2012(، پنج ــال س ــدن )2015(،  بین لن

بینــال  نهمیــن   ،)2009( ونیــز  بینــال  ســومین 

شــارجه )2007( و بینــال قاهــره )1997(. او در 

ویدیو  هایــش،  مجموعــه  و  چیدمــان  طراحی هــا، 

ــکان  ــان م ــع می ــود را در تقاط ــی خ ــراث ترکیب می

ــر  ــک هن ــدف او، ی ــد. ه ــیم می کن ــت ترس و هوی

ــات  ــه موضوع ــت ک ــان و بی انتهاس ــوی، بی پای معن

روشــن  نیــز  را  اجتماعــی  و  سیاســی  کنونــی 

 )Guggenheim Museum, n.d(. می ســازد  

تمرکــز  او  آثــار  از  بخشــی  بــر  مقالــه،  ایــن   

از مؤلفه هــای ســنتی هنــر مصــر  می کنــد کــه 

ــز  ــا تمرک ــته اند. او ب ــر گش ــالمی متأث در دوران اس

آثــار بســیار  بــه خلــق  بــر مشــربیه ها، دســت 

متنوعــی زده کــه حــوزۀ گســترده ای از مفاهیــم را نیــز 

ــره  ــربیه ها در قاه ــن مش ــۀ ای ــرد. نمون ــر می گی در ب
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ــه در  ــه حفون ــهری ک ــود. ش ــده می ش ــراوان دی ف

ــرده  ــفر می ک ــا س ــه آنج ــیار ب ــی بس دوران کودک

ــی  ــار او، ترکیب ــای آث ــر 5(. دغدغه ه ــت )تصوی اس

و  اتریــش  آلمــان،  در  زیســتی  تجربه هــای  از 

قاهــره بــوده کــه او بــا عکاســی و جمــع آوری 

ــد  ــم پیون ــه ه ــا را ب ــود، آنه ــداری خ ــات دی جزیی

ــت،  ــد. در حقیق ــرار می ده ــورد پرســش ق داده و م

ــی  ــای عموم ــهری و فضاه ــز ش ــه مراک ــگاه او ب ن

ــد  ــگ پدی ــن فرهن ــالط چندی ــۀ اخت ــه در تجرب ک

ــه  ــی و بیگان ــک خارج ــش ی ــا چال ــت، ب ــده اس آم

بــودن در آثــارش ظاهــر می شــود )تصویــر 6(.

در  مشــربیه ها  مشــترک  وجــوه    
ــه ــوزان حفون ــار س ــر و آث مص

گاه  و  چوبــی  مشــبک  صفحــات  مشــربیه ها، 

ــه  ــد ب ــاختاری گره مانن ــا س ــه ب ــتند ک ــنگی هس س

همدیگــر متصــل شــده و بــا داشــتن الگوهایــی 

حفــظ  شکســتگی  از  آنهــا  ســاختار  متقاطــع، 

ــالوه  ــا، ع ــوان خانه ه ــا در ای ــب آنه ــردد. نص می گ

ــور  ــتقیم ن ــانه، از ورود مس ــه زیبایی شناس ــر وج ب

ــرده  ــری ک ــاختمان جلوگی ــه درون س ــید ب خورش

میــان فضــای  یــک حائــل  نقــش  و هم چنیــن، 

عمومــی و خصوصــی را دارا بــوده اســت. تحقیقــات 

در  را  آن  اولیــه  نمونــۀ  کــه  می دهنــد  نشــان 

ــر دوره  ــه اواخ ــوط ب ــر مرب ــح مص ــجد آل صال مس

 ,Yeomans( نمــود  مشــاهده  می تــوان  فاطمــی 

در  را  68(. مشــربیه ها، چندیــن شــاخصه   ,2006

بردارنــد: حائــل بــودن میــان دو محیــط، ســاختاری 

ــه  ــرد حفون ــی. رویک ــل و انتزاع ــبکه ای، متخلخ ش

آثــارش،  در  مصــری  مشــربیه های  بازنمایــی  در 

ــه  ــن مؤلف همــان رویکــرد انتزاعــی- فرمالیســتی ای

ــژه ای  ــگاه وی ــه او ن ــاوت ک ــن تف ــا ای ــا ب ــت، ام اس

ــته  ــه داش ــن مؤلف ــه ای ــی ب ــر مفهوم ــز از منظ نی

ــان  ــه زن ــربیه ب ــرد مش ــال، کارک ــرای مث ــت. ب اس

ــی  ــط بیرون ــا محی ــه ای ب ــه گون ــی داد ب ــازه م اج

ــده شــوند.  ــدون آن کــه دی ــد ب ــرار کنن ــاط برق ارتب

ــز در  ــدن نی ــده نش ــری و دی ــوِم نظاره گ ــن مفه ای

ــت. ــته اس ــاب داش ــه بازت ــار حفون ــی از آث بخش

یکــی از شــاخصه های اصلــی آثــار او، الگوهــای 

شــبکه ای اســت کــه عــالوه بــر ارجــاع بــه ســاختار 

ــز  ــه مفاهیـــم دیگــری نیــ ــزیکی مشــربیه ها، ب فیـ

شکل 5: مشربیه، مربوط به مصر، قرن 18، چوب سفید

شکل 6: رؤیا، سوزان حفونه، 2009 ، چوب و گواش 

)https://www.metmuseum.org/art/collection/search/445979 (

)susanhefuna.com/work/34/dream-dubai(   
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شکل 7: بودن، سوزان حفونه، 2016، جوهر روی کاغذ ترسیم    
) http://susanhefuna.com/work/208/being2016-/(         

شکل 8: جمع شدن، سوزان حفونه، 2016، جوهر روی کاغذ ترسیم
) http://susanhefuna.com/work/210/gather/(

بــه  نخســت  راســتا،  ایــن  در  می کنــد.  اشــاره 

ــژه  ــزی وی ــگاه و تمرک ــه ن ــه ک ــای حفون طراحی ه

ــح  ــی توضی ــم. او در ویدیوی ــر آن دارد می پردازی ب

می دهــد: »طراحــی، مهم تریــن رســانه مســتقیم 

ــوده  ــوط ب ــت ها مرب ــدن و دس ــه ب ــون ب ــت، چ اس

از  قبــل   ]...[ نمی شــود  ملیتــی  هیــچ  شــامل  و 

ــی روم،  ــهر راه م ــردن، در ش ــه طراحی ک ــروع ب ش

ــۀ بــدن مــن در شــهر اســت ]...[ شــهر،  ایــن تجرب

همــه چیــز اســت، جمعیــت، ســر و صــدا و مــردم. 

چــون  هســتند  ارگانیــک  خط هــا  و  نقطه هــا 

 Guggenheim( »ــت ــوط اس ــن مرب ــدن م ــه ب ب

.)8 و   7 )تصاویــر   )2017  ,Museum

در حقیقــت، می تــوان این گونــه بیــان کــرد کــه تعریــف 

و تعبیــر او از ســاختار های شــبکه ای، کلیتــی یکپارچــه 

را شــامل می شــود. او از یــک ســاختار معمــاری ســنتی 

ــم  ــه شــکلی گســترده تر تعمی ــا آن را ب ــرده ام ــاز ک آغ

انتزاعــی  تصاویــر  گاه  ســاختار ها،  ایــن  می دهــد. 

الهــام گرفته شــده از مولکول هــای میکروســکوپی و 

ــوداری  ــا نم ــتی ی ــبکه های مینیمالیس ــی، ش بیولوژیک

و گاه الگوهایــی از گرافیک هــای اولیــه کامپیوتــری 

 Hillings, Bin Safwan &( می دهنــد  پیشــنهاد  را 

.)2017  ,Dwider

ســاختارهای گره ماننــد مشــربیه، مجموعه قطعاتی هســتند 

ــه ای یکپارچــه را  ــه یکدیگــر، مجموع ــا اتصالشــان ب کــه ب

تشــکیل می دهنــد. آنهــا بــا داشــتن ویژگــی مشــبک بودن، 

دو محیــط را بــه یکدیگــر مرتبــط می ســازند، چــه محیــط 

بیرونــی را کــه مخاطبــان از پــس آن بــه نظــاره نشســته اند 

و چــه افــراد در محیــط شــهری کــه ســایه هایی از زندگــی 

ــی  ــمت اصل ــر 9(. در قس ــد )تصوی ــت آن می بینن را از پش

ــه شــبکه ها و  ــه، شــیفتگی او ب ــات حفون و مرکــزی تجربی

ســاختارهای ارتباطــی وجــود دارد کــه مکان هــای عمومــی 

ــل  ــرای تعام ــتخوان بندی ای ب ــه اس ــد و ب را در برمی گیرن

مــردم بــا یکدیگــر تبدیــل می شــوند. او به خصوص مشــتاق 

ــل رؤیــت می شــوند  ــه ایــن شــبکه ها قاب اســت کــه چگون

ــهری  ــای ش ــه و طراحی ه ــای معماران ــق مدل ه و از طری

ــه، ایــن فضاهــای عمومــی،  ــرای حفون ــد. ب ــر می گردن متأث

مخصوصــاً مراکــز شــهری، تقاطعــی از سیاســت، معمــاری 

و تاریــخ هســتند. آنهــا، فــرم هویــت اجتماعــی متفــاوت را 

ــاختار ی،  ــن س ــد )Mathes, 2016(. چنی ــکل می دهن ش

ــم در  ــمه های او و ه ــی ها و مجس ــا، عکاس ــم در کالژه ه

نقش برجســته ها بــه وضــوح دیــده می شــود )تصویــر 10(.
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ــه در  ــه حفون ــهری ک ــود. ش ــده می ش ــراوان دی ف

ــرده  ــفر می ک ــا س ــه آنج ــیار ب ــی بس دوران کودک

ــی  ــار او، ترکیب ــای آث ــر 5(. دغدغه ه ــت )تصوی اس

و  اتریــش  آلمــان،  در  زیســتی  تجربه هــای  از 

قاهــره بــوده کــه او بــا عکاســی و جمــع آوری 

ــد  ــم پیون ــه ه ــا را ب ــود، آنه ــداری خ ــات دی جزیی

ــت،  ــد. در حقیق ــرار می ده ــورد پرســش ق داده و م

ــی  ــای عموم ــهری و فضاه ــز ش ــه مراک ــگاه او ب ن

ــد  ــگ پدی ــن فرهن ــالط چندی ــۀ اخت ــه در تجرب ک

ــه  ــی و بیگان ــک خارج ــش ی ــا چال ــت، ب ــده اس آم

بــودن در آثــارش ظاهــر می شــود )تصویــر 6(.

در  مشــربیه ها  مشــترک  وجــوه    
ــه ــوزان حفون ــار س ــر و آث مص

گاه  و  چوبــی  مشــبک  صفحــات  مشــربیه ها، 

ــه  ــد ب ــاختاری گره مانن ــا س ــه ب ــتند ک ــنگی هس س

همدیگــر متصــل شــده و بــا داشــتن الگوهایــی 

حفــظ  شکســتگی  از  آنهــا  ســاختار  متقاطــع، 

ــالوه  ــا، ع ــوان خانه ه ــا در ای ــب آنه ــردد. نص می گ

ــور  ــتقیم ن ــانه، از ورود مس ــه زیبایی شناس ــر وج ب

ــرده  ــری ک ــاختمان جلوگی ــه درون س ــید ب خورش

میــان فضــای  یــک حائــل  نقــش  و هم چنیــن، 

عمومــی و خصوصــی را دارا بــوده اســت. تحقیقــات 

در  را  آن  اولیــه  نمونــۀ  کــه  می دهنــد  نشــان 

ــر دوره  ــه اواخ ــوط ب ــر مرب ــح مص ــجد آل صال مس

 ,Yeomans( نمــود  مشــاهده  می تــوان  فاطمــی 

در  را  68(. مشــربیه ها، چندیــن شــاخصه   ,2006

بردارنــد: حائــل بــودن میــان دو محیــط، ســاختاری 

ــه  ــرد حفون ــی. رویک ــل و انتزاع ــبکه ای، متخلخ ش

آثــارش،  در  مصــری  مشــربیه های  بازنمایــی  در 

ــه  ــن مؤلف همــان رویکــرد انتزاعــی- فرمالیســتی ای

ــژه ای  ــگاه وی ــه او ن ــاوت ک ــن تف ــا ای ــا ب ــت، ام اس

ــته  ــه داش ــن مؤلف ــه ای ــی ب ــر مفهوم ــز از منظ نی

ــان  ــه زن ــربیه ب ــرد مش ــال، کارک ــرای مث ــت. ب اس

ــی  ــط بیرون ــا محی ــه ای ب ــه گون ــی داد ب ــازه م اج

ــده شــوند.  ــدون آن کــه دی ــد ب ــرار کنن ــاط برق ارتب

ــز در  ــدن نی ــده نش ــری و دی ــوِم نظاره گ ــن مفه ای

ــت. ــته اس ــاب داش ــه بازت ــار حفون ــی از آث بخش

یکــی از شــاخصه های اصلــی آثــار او، الگوهــای 

شــبکه ای اســت کــه عــالوه بــر ارجــاع بــه ســاختار 

ــز  ــه مفاهیـــم دیگــری نیــ ــزیکی مشــربیه ها، ب فیـ

شکل 5: مشربیه، مربوط به مصر، قرن 18، چوب سفید

شکل 6: رؤیا، سوزان حفونه، 2009 ، چوب و گواش 

)https://www.metmuseum.org/art/collection/search/445979 (

)susanhefuna.com/work/34/dream-dubai(   
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شکل 7: بودن، سوزان حفونه، 2016، جوهر روی کاغذ ترسیم    
) http://susanhefuna.com/work/208/being2016-/(         

شکل 8: جمع شدن، سوزان حفونه، 2016، جوهر روی کاغذ ترسیم
) http://susanhefuna.com/work/210/gather/(

بــه  نخســت  راســتا،  ایــن  در  می کنــد.  اشــاره 

ــژه  ــزی وی ــگاه و تمرک ــه ن ــه ک ــای حفون طراحی ه

ــح  ــی توضی ــم. او در ویدیوی ــر آن دارد می پردازی ب

می دهــد: »طراحــی، مهم تریــن رســانه مســتقیم 

ــوده  ــوط ب ــت ها مرب ــدن و دس ــه ب ــون ب ــت، چ اس

از  قبــل   ]...[ نمی شــود  ملیتــی  هیــچ  شــامل  و 

ــی روم،  ــهر راه م ــردن، در ش ــه طراحی ک ــروع ب ش

ــۀ بــدن مــن در شــهر اســت ]...[ شــهر،  ایــن تجرب

همــه چیــز اســت، جمعیــت، ســر و صــدا و مــردم. 

چــون  هســتند  ارگانیــک  خط هــا  و  نقطه هــا 

 Guggenheim( »ــت ــوط اس ــن مرب ــدن م ــه ب ب

.)8 و   7 )تصاویــر   )2017  ,Museum

در حقیقــت، می تــوان این گونــه بیــان کــرد کــه تعریــف 

و تعبیــر او از ســاختار های شــبکه ای، کلیتــی یکپارچــه 

را شــامل می شــود. او از یــک ســاختار معمــاری ســنتی 

ــم  ــه شــکلی گســترده تر تعمی ــا آن را ب ــرده ام ــاز ک آغ

انتزاعــی  تصاویــر  گاه  ســاختار ها،  ایــن  می دهــد. 

الهــام گرفته شــده از مولکول هــای میکروســکوپی و 

ــوداری  ــا نم ــتی ی ــبکه های مینیمالیس ــی، ش بیولوژیک

و گاه الگوهایــی از گرافیک هــای اولیــه کامپیوتــری 

 Hillings, Bin Safwan &( می دهنــد  پیشــنهاد  را 

.)2017  ,Dwider

ســاختارهای گره ماننــد مشــربیه، مجموعه قطعاتی هســتند 

ــه ای یکپارچــه را  ــه یکدیگــر، مجموع ــا اتصالشــان ب کــه ب

تشــکیل می دهنــد. آنهــا بــا داشــتن ویژگــی مشــبک بودن، 

دو محیــط را بــه یکدیگــر مرتبــط می ســازند، چــه محیــط 

بیرونــی را کــه مخاطبــان از پــس آن بــه نظــاره نشســته اند 

و چــه افــراد در محیــط شــهری کــه ســایه هایی از زندگــی 

ــی  ــمت اصل ــر 9(. در قس ــد )تصوی ــت آن می بینن را از پش

ــه شــبکه ها و  ــه، شــیفتگی او ب ــات حفون و مرکــزی تجربی

ســاختارهای ارتباطــی وجــود دارد کــه مکان هــای عمومــی 

ــل  ــرای تعام ــتخوان بندی ای ب ــه اس ــد و ب را در برمی گیرن

مــردم بــا یکدیگــر تبدیــل می شــوند. او به خصوص مشــتاق 

ــل رؤیــت می شــوند  ــه ایــن شــبکه ها قاب اســت کــه چگون

ــهری  ــای ش ــه و طراحی ه ــای معماران ــق مدل ه و از طری

ــه، ایــن فضاهــای عمومــی،  ــرای حفون ــد. ب ــر می گردن متأث

مخصوصــاً مراکــز شــهری، تقاطعــی از سیاســت، معمــاری 

و تاریــخ هســتند. آنهــا، فــرم هویــت اجتماعــی متفــاوت را 

ــاختار ی،  ــن س ــد )Mathes, 2016(. چنی ــکل می دهن ش

ــم در  ــمه های او و ه ــی ها و مجس ــا، عکاس ــم در کالژه ه

نقش برجســته ها بــه وضــوح دیــده می شــود )تصویــر 10(.



شکل 9: زنی پشت مشربیه، سوزان حفونه، 1997،                     
                                                                                                  )2018 ,Alchetron( چاپ نصب شده پشت پلکسی گالس

شکل 10: خودم، سوزان حفونه، 2010، برنز نقره ای
)http://susanhefuna.com/work/14/ana-myself-sculpture/(

جدول 2: مقایسه شاخصه های مشترک میان مشربیه ها در مصر و آثار سوزان حفونه                           

مورد مقایسه

 شبکه ای و متخلخل

انتزاع

حائل بودن میان دو محیط

 آثار سوزان حفونهمشربیه ها در مصر

  تطبیــق بازتــاب آینــه کاری و مشــربیه 
در آثــار منیــر شــاهرودی و ســوزان حفونه

ــا  ــه آنه ــد ب ــر دو هنرمن ــار ه ــه در آث ــی ک مؤلفه های

اشــاره شــد، دارای وجــه اشــتراکاتی اســت کــه بیش تــر 

ــت. از  ــا پرداخ ــه آنه ــوان ب ــاختاری می ت ــر س از منظ

ــری  ــوان عناص ــر دو به عن ــربیه ها، ه ــه کاری و مش آین

از معمــاری در دوران اســالمی دو کشــور ایــران و مصــر 

ــم  ــردی و ه ــۀ کارب ــم از جنب ــه ه ــد  ک ــره گرفته ان به

از جنبــۀ زیبایی شناســانه، قابــل بررســی هســتند. امــا 

بازنمایــی ایــن دو مؤلفــه در آثــار هنرمنــدان را از چنــد 

ــرد )جــدول 3(. ــوان مقایســه ک منظــر می ت

1( متریال و تکنیک
مــواد و مصالــح در آثــار فرمانفرماییــان، بــر آینــه 

ــه دارد. او  ــت تکی ــه کاری اس ــی آین ــر اصل ــه عنص ک

ــز  ــال آن نی ــه متری ــه، ب ــن مؤلف ــری از ای در تأثیرپذی

ــری در نحــوۀ کاربســت  ــه عمــل کــرده و تغیی وفاداران
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شکل 11: ساختار، سوزان حفونه، 2011، آلومینیوم

شکل 12: ساختمان، سوزان حفونه، ریخته گری برنز و پتینۀ سیاه

)http://susanhefuna.com/work/77/alu-sculptures/(

)http://susanhefuna.com/work/199/a-l-buildings-bronzes/(

ــار  ــن آث ــاخت ای ــک س ــت. تکنی ــرده اس ــاد نک آن ایج

نیــز بــر اســاس شــیوه های ســنتی ســاخت آینــه کاری 

)گــره، مقرنــس، قطارســازی، قاب بنــدی، نقشــینه 

ــه  ــام می شــده ک ــتادکارانی انج ــی اس ــا همراه و...( و ب

تحــت نظــارت او، آثــار را بــه اجــرا می رســاندند. یکــی 

ــا، طــرح گــره اســت کــه در  ــن طرح ه ــن ای از رایج تری

ــده  ــی ش ــرات بازنمای ــه ک ــز ب ــان نی ــار فرمانفرمایی آث

اســت. از اصلی تریــن ویژگی هــای گــره، خاصیــت 

ــل،  ــری آن اســت )محمــدی وکی زاییدگــی و تکرارپذی

1398(. » او خــود، بســیار ســریع ایــدۀ آموختــن بــرش 

ــود  ــتادکار ب ــن کار اس ــون ای ــرد، چ ــا ک ــه را ره شیش

ــای  ــه ج ــی داد. ب ــام م ــالگی آن را انج ــه از هفت س ک

آن، او بــر طراحی هــای پیچیده تــر تمرکــز کــرد« 

.)2015  ,Guggenheim Museum(

ــوب  ــس چ ــی از جن ــاً صفحات ــز عموم ــربیه ها نی مش

ــیاری از  ــه در بس ــوزان حفون ــتند. س ــنگ هس و گاه س

ــرده اســت،  ــال چــوب اســتفاده ک ــار خــود، از متری آث

ــا  ــا ب ــاخت آنه ــد از س ــه بع ــاوت ک ــن تف ــا ای ــی ب ول

ــه داده  ــه صــورت رنگ شــده ارائ ــر را ب چــوب نخــل، اث

ــال  ــه متری ــدود ب ــود را مح ــال، خ ــن ح ــت؛ در عی اس

ــرای ســاخت مجســمه ها و نقــوش  چــوب نســاخته و ب

ــربیه  ــاختار مش ــرم و س ــه از ف ــددی ک ــتۀ متع برجس

اســتفاده شــده، از متریــال آهــن و اســتیل بهــره بــرده 

اســت. در حقیقــت، او بــا تکیــه بــر ســاختار آزادانه تــر، 

بــه توســعۀ آثــارش می پــردازد. در تکنیــک ارائــۀ ایــن 

ــربیه ها  ــی مش ــی و تکنیک ــاختار فن ــز او از س ــار نی آث

ــه  ــی آن را ارائ ــای متفاوت ــه و در قالب ه ــه گرفت فاصل

ــان  ــار فرمانفرمایی ــه در آث ــتفاده از آین ــد. اس ــی نمای م

ــور را  ــه ن ــتقیم ب ــارۀ مس ــر و اش ــت تصاوی ــه شکس ک

ــوان وجــه  ــه عن ــد ب ــه همــراه دارد، می توان ــا خــود ب ب

ــود؛ از  ــان ش ــد بی ــن دو هنرمن ــار ای ــان آث ــراق می افت

ــت  ــربیه ها و قابلی ــاختار مش ــبک بودن س ــی، مش طرف

انتقــال نــور نیــز، امــکان بهره گیــری معنایــی متفاوتــی 

ــه ایجــاد کــرده اســت.   ــرای حفون را ب
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شکل 9: زنی پشت مشربیه، سوزان حفونه، 1997،                     
                                                                                                  )2018 ,Alchetron( چاپ نصب شده پشت پلکسی گالس

شکل 10: خودم، سوزان حفونه، 2010، برنز نقره ای
)http://susanhefuna.com/work/14/ana-myself-sculpture/(

جدول 2: مقایسه شاخصه های مشترک میان مشربیه ها در مصر و آثار سوزان حفونه                           

مورد مقایسه

 شبکه ای و متخلخل

انتزاع

حائل بودن میان دو محیط

 آثار سوزان حفونهمشربیه ها در مصر

  تطبیــق بازتــاب آینــه کاری و مشــربیه 
در آثــار منیــر شــاهرودی و ســوزان حفونه

ــا  ــه آنه ــد ب ــر دو هنرمن ــار ه ــه در آث ــی ک مؤلفه های

اشــاره شــد، دارای وجــه اشــتراکاتی اســت کــه بیش تــر 

ــت. از  ــا پرداخ ــه آنه ــوان ب ــاختاری می ت ــر س از منظ

ــری  ــوان عناص ــر دو به عن ــربیه ها، ه ــه کاری و مش آین

از معمــاری در دوران اســالمی دو کشــور ایــران و مصــر 

ــم  ــردی و ه ــۀ کارب ــم از جنب ــه ه ــد  ک ــره گرفته ان به

از جنبــۀ زیبایی شناســانه، قابــل بررســی هســتند. امــا 

بازنمایــی ایــن دو مؤلفــه در آثــار هنرمنــدان را از چنــد 

ــرد )جــدول 3(. ــوان مقایســه ک منظــر می ت

1( متریال و تکنیک
مــواد و مصالــح در آثــار فرمانفرماییــان، بــر آینــه 

ــه دارد. او  ــت تکی ــه کاری اس ــی آین ــر اصل ــه عنص ک

ــز  ــال آن نی ــه متری ــه، ب ــن مؤلف ــری از ای در تأثیرپذی

ــری در نحــوۀ کاربســت  ــه عمــل کــرده و تغیی وفاداران
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شکل 11: ساختار، سوزان حفونه، 2011، آلومینیوم

شکل 12: ساختمان، سوزان حفونه، ریخته گری برنز و پتینۀ سیاه

)http://susanhefuna.com/work/77/alu-sculptures/(

)http://susanhefuna.com/work/199/a-l-buildings-bronzes/(

ــار  ــن آث ــاخت ای ــک س ــت. تکنی ــرده اس ــاد نک آن ایج

نیــز بــر اســاس شــیوه های ســنتی ســاخت آینــه کاری 

)گــره، مقرنــس، قطارســازی، قاب بنــدی، نقشــینه 

ــه  ــام می شــده ک ــتادکارانی انج ــی اس ــا همراه و...( و ب

تحــت نظــارت او، آثــار را بــه اجــرا می رســاندند. یکــی 

ــا، طــرح گــره اســت کــه در  ــن طرح ه ــن ای از رایج تری

ــده  ــی ش ــرات بازنمای ــه ک ــز ب ــان نی ــار فرمانفرمایی آث

اســت. از اصلی تریــن ویژگی هــای گــره، خاصیــت 

ــل،  ــری آن اســت )محمــدی وکی زاییدگــی و تکرارپذی

1398(. » او خــود، بســیار ســریع ایــدۀ آموختــن بــرش 

ــود  ــتادکار ب ــن کار اس ــون ای ــرد، چ ــا ک ــه را ره شیش

ــای  ــه ج ــی داد. ب ــام م ــالگی آن را انج ــه از هفت س ک

آن، او بــر طراحی هــای پیچیده تــر تمرکــز کــرد« 

.)2015  ,Guggenheim Museum(

ــوب  ــس چ ــی از جن ــاً صفحات ــز عموم ــربیه ها نی مش

ــیاری از  ــه در بس ــوزان حفون ــتند. س ــنگ هس و گاه س

ــرده اســت،  ــال چــوب اســتفاده ک ــار خــود، از متری آث

ــا  ــا ب ــاخت آنه ــد از س ــه بع ــاوت ک ــن تف ــا ای ــی ب ول

ــه داده  ــه صــورت رنگ شــده ارائ ــر را ب چــوب نخــل، اث

ــال  ــه متری ــدود ب ــود را مح ــال، خ ــن ح ــت؛ در عی اس

ــرای ســاخت مجســمه ها و نقــوش  چــوب نســاخته و ب

ــربیه  ــاختار مش ــرم و س ــه از ف ــددی ک ــتۀ متع برجس

اســتفاده شــده، از متریــال آهــن و اســتیل بهــره بــرده 

اســت. در حقیقــت، او بــا تکیــه بــر ســاختار آزادانه تــر، 

بــه توســعۀ آثــارش می پــردازد. در تکنیــک ارائــۀ ایــن 

ــربیه ها  ــی مش ــی و تکنیک ــاختار فن ــز او از س ــار نی آث

ــه  ــی آن را ارائ ــای متفاوت ــه و در قالب ه ــه گرفت فاصل

ــان  ــار فرمانفرمایی ــه در آث ــتفاده از آین ــد. اس ــی نمای م

ــور را  ــه ن ــتقیم ب ــارۀ مس ــر و اش ــت تصاوی ــه شکس ک

ــوان وجــه  ــه عن ــد ب ــه همــراه دارد، می توان ــا خــود ب ب

ــود؛ از  ــان ش ــد بی ــن دو هنرمن ــار ای ــان آث ــراق می افت

ــت  ــربیه ها و قابلی ــاختار مش ــبک بودن س ــی، مش طرف

انتقــال نــور نیــز، امــکان بهره گیــری معنایــی متفاوتــی 

ــه ایجــاد کــرده اســت.   ــرای حفون را ب
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2( فرم و ساختار
 آثــار منیــر فرمانفرماییــان در نــگاه اول، ســاختاری بــه 

هم پیوســته از مجموعــه اشــکال هندســی و انتزاعــی را 

ــت، همــۀ  ــی دارد. در حقیق ــان اش عرضــه م ــه مخاطب ب

ایــن ترکیب بندی هــای متنــوع، بــا بــه کارگیــری 

ــبکه ای  ــاد ش ــدود آن و ایج ــات نامح ــه و امکان هندس

گســترده پدیــد آمده انــد کــه بــا اتصــال قطعــات 

ــد.  ــه می دهن ــه را ارائ ــه ای یکپارچ ــر، مجموع کوچک ت

ــنتی  ــای س ــر هنره ــوان در اکث ــی را می ت ــن ویژگ ای

ــز  هم چــون آجــرکاری، کاشــی کاری، گره ســازی و ... نی

جســت و جو کــرد. مشــربیه ها نیــز در آثــار ســوزان 

حفونــه بــا تکیــه بــر ویژگــی شــبکه مانند آنهــا بازنمایــی 

ــدان از  ــن هنرمن ــر دوی ای ــار ه ــن رو، آث ــده اند. از ای ش

منظــر ســاختار شــبکه ای و به کارگیــری مجموعــۀ 

ــتند. در  ــک هس ــر نزدی ــه همدیگ ــرم ب ــات، در ف قطع

ــورت  ــه ص ــبکه ها گاه ب ــن ش ــد، ای ــر دو هنرمن ــار ه آث

دو بُعــدی ارائــه شــده و گاه در آثــار حجمــی، بــه شــکلی 

ــده اند. ــر ش ــدی ظاه ــه بُع س

3( رویکرد
از شــاخصه  های اصلــی هنــر جدیــد )هنــر  یکــی 

پســامدرن و معاصــر(، گوناگونــی و تنــوع در شــکل بیــان 

و پیچیدگــی در فهــم آن اســت. ایــن گوناگونــی فرم   هــا، 

ــد.  ــر می  کن ــرعت تغیی ــه س ــم، ب ــا و مفاهی تکنیک ه

رســانه  های جدیــد بــا تنوعــی گســترده بــر تمــام 

تکنیک هــا و روش  هــای ســنتی گذشــته، تأثیــر گذاشــته 

اســت. ممکــن اســت بار  هــا و بارهــا در مقابــل یــک اثــر 

هنــری قــرار بگیریــم و معناهــای متفــاوت و گاه غیرقابل 

ــیده   ایم  ــود پرس ــا از خ ــم. باره ــت کنی ــی را دریاف درک

ــر  ــک اث ــوان ی ــدام را نمی  ت ــوان و ک ــر را می  ت ــدام اث ک

هنــری تلقــی کــرد؟ تمــام ایــن جریانــات، بــا آشــفتگی 

در نحــوۀ   بیــان و عبــور از مرز  هــا و محدودیت  هــا، خــود 

ــرای  ــادی را ب ــگفتی زی ــد و ش ــش می  گذارن ــه نمای را ب

مخاطبانــش ایجــاد می کننــد. در ایــن بســتر، آثــار منیــر 

فرمانفرماییــان بــا تکیــه بــر وجــه فرمالیســتی، مفاهیــم 

ــانه  ــردی زیبایی شناس ــا رویک ــی مشــخص و ب را در قالب

مجموعــه  ایــدۀ  مثــال،  به طــور  می دهــد.  ارائــه 

توپ هــای آیینــه ای، از موضوعاتــی متفــاوت از هنــر 

ــکل  ــدۀ ش ــوم و ای ــت: مفه ــه اس ــأت گرفت ــنتی نش س

ــد  ــاد ش ــر ایج ــرای منی ــی ب ــه ای، زمان ــای آیین توپ ه

ــران در  ــای ته ــا را در کوچه ه ــی از بچه ه ــه او گروه ک

ــه توپ هــای  ــردن ب ــگاه ک ــد. ن ــال دی ــازی فوتب حــال ب

فوتبــال باعــث شــد کــه او فکــر کنــد شــکل تــوپ، یــک 

چهارچــوب فوق العــاده بــرای کار موزاییــک خواهــد 

بــود )Jakubowska-Cook, 2015(. در مقــام مقایســه، 

حفونــه بــا انتخــاب رســانه های متعــدد و تکیــه بــر هــر 

دو وجــه فرمالیســتی و مفهومــی، رویکردهــای اجتماعی 

ــرای مثــال، او  و سیاســی را در آثــارش وارد می ســازد. ب

ــز  ــک مرک ــرای ی ــارش را ب ســاختارهای شــبکه مانند آث

رقــص در ابوظبــی طراحــی کــرد. رقصنده هــا، بــر 

اســاس طراحی هــای او در فضــای نمایشــگاه شــروع بــه 

ــای فیزیکــی  ــه برخورده ــد، نســبت ب ــت می کردن حرک

بــا یکدیگــر واکنــش نشــان می دادنــد و برخــی از آنهــا، 

ــه  ــای حفون ــاس طراحی ه ــر اس ــی ب ــی گچ طراحی های

ترســیم می کردنــد. تنــوع رســانه های او، تعمیــم و 

ــگاه  ــارش، جای ــبکه مانند آث ــاختارهای ش ــترش س گس

ــارغ از  ــر، ف ــد معاص ــک هنرمن ــوان ی ــه را به عن حفون

ــی معیــن تثبیــت کــرده اســت. قالــب و چهارچوب
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جدول 3: مقایسۀ تطبیقی بازتاب مؤلفه های سنتی آینه کاری و مشربیه در آثار منیر شاهرودی و سوزان حفونه                         

 آثار سوزان حفونهآثار منیر فرمانفرماییانمورد مقایسهشاخص ها 

متریال

فرم و ساختار

رویکرد

شکست تصاویر

اشاره به نور

اشکال انتزاعی

ساختار شبکه ای

هندسه

مشبک و متخلخل بودن

زیبایی شناسانه

سیاسی و اجتماعی

  نتیجه گیری
منیــر شــاهرودی فرمانفرماییــان و ســوزان حفونــه، 

ــه در آثارشــان به طــور  ــی هســتند ک ــر دو هنرمندان ه

مشــخص بــه تأثیراتــی کــه از مؤلفه هــای ســنتی 

معمــاری کشــورهای ایــران و مصــر برگرفته انــد اشــاره 

می کننــد. آنهــا، تحت تأثیــر هنــر بومــی سرزمین شــان 

در دوران اســالمی و هم چنیــن گرایشــات هنــری غربــی 

ــا تکیــه و تمرکــز بــر  قــرار داشــته و ســعی کرده انــد ب

ــژه  ــی وی ــود، جایگاه ــی خ ــری بوم ــاخصه های هن ش

ــن  ــار ای ــی آث ــۀ تطبیق ــد. مطالع ــی بیابن ــر جهان در هن

هنرمنــدان بــر دو وجــه ســاختاری و محتوایــی اســتوار 

ــال،  ــه متری ــوده اســت. در وجــه ســاختاری، توجــه ب ب

ــه  ــد و در وج ــی گردی ــاختارهای آن بررس ــرم و س ف

ــار ایــن  ــه رویکــرد آنهــا پرداختــه شــد. آث محتوایــی ب

ــه  ــاره ب ــترک در اش ــی مش ــد، دارای وجوه دو هنرمن

ــته  ــم پیوس ــبکه هایی به ه ــی و ش ــکال انتزاع ــور، اش ن

ــاوت را  ــردی متف ــا، رویک ــدام از آنه ــر ک ــه  ه ــوده ک ب

ــا و  ــوان در مؤلفه ه ــتراکات را می ت ــن اش ــد. ای برگزیدن

ــورهای  ــاری در کش ــترک معم ــی مش ــای تزیین آرایه ه

ــه شــکلی قابل توجــه  اســالمی جســت و جو کــرد کــه ب

بــاز  اســالمی  اندیشــه های  بنیــادی  مفاهیــم  بــه 

می گــردد. عنصــر نــور در آثــار منیــر فرمانفرماییــان بــا 

اســتفاده از متریــال آینــه بــه صورتــی بارز ظاهر گشــته، 

امــا حفونــه بــا اســتفاده از ســاختار مشــبک مشــربیه ها، 

را  درون گرایــی  و  برون گرایــی  مفاهیمــی هم چــون 

ــا  ــن ب ــت. او هم چنی ــرده اس ــی ک ــارش بازنمای در آث

ــارش را  ــی، آث ــی و اجتماع ــات سیاس ــاب موضوع انتخ

ــارج  ــانه خ ــتی و زیبایی شناس ــوزه فرمالیس ــاً از ح صرف

نمــوده و دامنــۀ وســیع تری از مفاهیــم را عرضــه 

ــانه ای  ــش های انسان شناس ــه پرس ــاری ک ــی دارد؛ آث م

ــا  ــا ب ــرای مخاطبانــش ایجــاد کــرده و تعاملــی پوی را ب

ــازد. ــرار می س ــا برق آنه
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2( فرم و ساختار
 آثــار منیــر فرمانفرماییــان در نــگاه اول، ســاختاری بــه 

هم پیوســته از مجموعــه اشــکال هندســی و انتزاعــی را 

ــت، همــۀ  ــی دارد. در حقیق ــان اش عرضــه م ــه مخاطب ب

ایــن ترکیب بندی هــای متنــوع، بــا بــه کارگیــری 

ــبکه ای  ــاد ش ــدود آن و ایج ــات نامح ــه و امکان هندس

گســترده پدیــد آمده انــد کــه بــا اتصــال قطعــات 

ــد.  ــه می دهن ــه را ارائ ــه ای یکپارچ ــر، مجموع کوچک ت

ــنتی  ــای س ــر هنره ــوان در اکث ــی را می ت ــن ویژگ ای

ــز  هم چــون آجــرکاری، کاشــی کاری، گره ســازی و ... نی

جســت و جو کــرد. مشــربیه ها نیــز در آثــار ســوزان 

حفونــه بــا تکیــه بــر ویژگــی شــبکه مانند آنهــا بازنمایــی 

ــدان از  ــن هنرمن ــر دوی ای ــار ه ــن رو، آث ــده اند. از ای ش

منظــر ســاختار شــبکه ای و به کارگیــری مجموعــۀ 

ــتند. در  ــک هس ــر نزدی ــه همدیگ ــرم ب ــات، در ف قطع

ــورت  ــه ص ــبکه ها گاه ب ــن ش ــد، ای ــر دو هنرمن ــار ه آث

دو بُعــدی ارائــه شــده و گاه در آثــار حجمــی، بــه شــکلی 

ــده اند. ــر ش ــدی ظاه ــه بُع س

3( رویکرد
از شــاخصه  های اصلــی هنــر جدیــد )هنــر  یکــی 

پســامدرن و معاصــر(، گوناگونــی و تنــوع در شــکل بیــان 

و پیچیدگــی در فهــم آن اســت. ایــن گوناگونــی فرم   هــا، 

ــد.  ــر می  کن ــرعت تغیی ــه س ــم، ب ــا و مفاهی تکنیک ه

رســانه  های جدیــد بــا تنوعــی گســترده بــر تمــام 

تکنیک هــا و روش  هــای ســنتی گذشــته، تأثیــر گذاشــته 

اســت. ممکــن اســت بار  هــا و بارهــا در مقابــل یــک اثــر 

هنــری قــرار بگیریــم و معناهــای متفــاوت و گاه غیرقابل 

ــیده   ایم  ــود پرس ــا از خ ــم. باره ــت کنی ــی را دریاف درک

ــر  ــک اث ــوان ی ــدام را نمی  ت ــوان و ک ــر را می  ت ــدام اث ک

هنــری تلقــی کــرد؟ تمــام ایــن جریانــات، بــا آشــفتگی 

در نحــوۀ   بیــان و عبــور از مرز  هــا و محدودیت  هــا، خــود 

ــرای  ــادی را ب ــگفتی زی ــد و ش ــش می  گذارن ــه نمای را ب

مخاطبانــش ایجــاد می کننــد. در ایــن بســتر، آثــار منیــر 

فرمانفرماییــان بــا تکیــه بــر وجــه فرمالیســتی، مفاهیــم 

ــانه  ــردی زیبایی شناس ــا رویک ــی مشــخص و ب را در قالب

مجموعــه  ایــدۀ  مثــال،  به طــور  می دهــد.  ارائــه 

توپ هــای آیینــه ای، از موضوعاتــی متفــاوت از هنــر 

ــکل  ــدۀ ش ــوم و ای ــت: مفه ــه اس ــأت گرفت ــنتی نش س

ــد  ــاد ش ــر ایج ــرای منی ــی ب ــه ای، زمان ــای آیین توپ ه

ــران در  ــای ته ــا را در کوچه ه ــی از بچه ه ــه او گروه ک

ــه توپ هــای  ــردن ب ــگاه ک ــد. ن ــال دی ــازی فوتب حــال ب

فوتبــال باعــث شــد کــه او فکــر کنــد شــکل تــوپ، یــک 

چهارچــوب فوق العــاده بــرای کار موزاییــک خواهــد 

بــود )Jakubowska-Cook, 2015(. در مقــام مقایســه، 

حفونــه بــا انتخــاب رســانه های متعــدد و تکیــه بــر هــر 

دو وجــه فرمالیســتی و مفهومــی، رویکردهــای اجتماعی 

ــرای مثــال، او  و سیاســی را در آثــارش وارد می ســازد. ب

ــز  ــک مرک ــرای ی ــارش را ب ســاختارهای شــبکه مانند آث

رقــص در ابوظبــی طراحــی کــرد. رقصنده هــا، بــر 

اســاس طراحی هــای او در فضــای نمایشــگاه شــروع بــه 

ــای فیزیکــی  ــه برخورده ــد، نســبت ب ــت می کردن حرک

بــا یکدیگــر واکنــش نشــان می دادنــد و برخــی از آنهــا، 

ــه  ــای حفون ــاس طراحی ه ــر اس ــی ب ــی گچ طراحی های

ترســیم می کردنــد. تنــوع رســانه های او، تعمیــم و 

ــگاه  ــارش، جای ــبکه مانند آث ــاختارهای ش ــترش س گس

ــارغ از  ــر، ف ــد معاص ــک هنرمن ــوان ی ــه را به عن حفون

ــی معیــن تثبیــت کــرده اســت. قالــب و چهارچوب
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جدول 3: مقایسۀ تطبیقی بازتاب مؤلفه های سنتی آینه کاری و مشربیه در آثار منیر شاهرودی و سوزان حفونه                         

 آثار سوزان حفونهآثار منیر فرمانفرماییانمورد مقایسهشاخص ها 

متریال

فرم و ساختار

رویکرد

شکست تصاویر

اشاره به نور

اشکال انتزاعی

ساختار شبکه ای

هندسه

مشبک و متخلخل بودن

زیبایی شناسانه

سیاسی و اجتماعی

  نتیجه گیری
منیــر شــاهرودی فرمانفرماییــان و ســوزان حفونــه، 

ــه در آثارشــان به طــور  ــی هســتند ک ــر دو هنرمندان ه

مشــخص بــه تأثیراتــی کــه از مؤلفه هــای ســنتی 

معمــاری کشــورهای ایــران و مصــر برگرفته انــد اشــاره 

می کننــد. آنهــا، تحت تأثیــر هنــر بومــی سرزمین شــان 

در دوران اســالمی و هم چنیــن گرایشــات هنــری غربــی 

ــا تکیــه و تمرکــز بــر  قــرار داشــته و ســعی کرده انــد ب

ــژه  ــی وی ــود، جایگاه ــی خ ــری بوم ــاخصه های هن ش

ــن  ــار ای ــی آث ــۀ تطبیق ــد. مطالع ــی بیابن ــر جهان در هن

هنرمنــدان بــر دو وجــه ســاختاری و محتوایــی اســتوار 

ــال،  ــه متری ــوده اســت. در وجــه ســاختاری، توجــه ب ب

ــه  ــد و در وج ــی گردی ــاختارهای آن بررس ــرم و س ف

ــار ایــن  ــه رویکــرد آنهــا پرداختــه شــد. آث محتوایــی ب

ــه  ــاره ب ــترک در اش ــی مش ــد، دارای وجوه دو هنرمن

ــته  ــم پیوس ــبکه هایی به ه ــی و ش ــکال انتزاع ــور، اش ن

ــاوت را  ــردی متف ــا، رویک ــدام از آنه ــر ک ــه  ه ــوده ک ب

ــا و  ــوان در مؤلفه ه ــتراکات را می ت ــن اش ــد. ای برگزیدن

ــورهای  ــاری در کش ــترک معم ــی مش ــای تزیین آرایه ه

ــه شــکلی قابل توجــه  اســالمی جســت و جو کــرد کــه ب

بــاز  اســالمی  اندیشــه های  بنیــادی  مفاهیــم  بــه 

می گــردد. عنصــر نــور در آثــار منیــر فرمانفرماییــان بــا 

اســتفاده از متریــال آینــه بــه صورتــی بارز ظاهر گشــته، 

امــا حفونــه بــا اســتفاده از ســاختار مشــبک مشــربیه ها، 

را  درون گرایــی  و  برون گرایــی  مفاهیمــی هم چــون 

ــا  ــن ب ــت. او هم چنی ــرده اس ــی ک ــارش بازنمای در آث

ــارش را  ــی، آث ــی و اجتماع ــات سیاس ــاب موضوع انتخ

ــارج  ــانه خ ــتی و زیبایی شناس ــوزه فرمالیس ــاً از ح صرف

نمــوده و دامنــۀ وســیع تری از مفاهیــم را عرضــه 

ــانه ای  ــش های انسان شناس ــه پرس ــاری ک ــی دارد؛ آث م

ــا  ــا ب ــرای مخاطبانــش ایجــاد کــرده و تعاملــی پوی را ب

ــازد. ــرار می س ــا برق آنه
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پگاه زرگر   1

فرشــتۀ تاریخ، فرشــته شیطان، فرشــتۀ بی  زبان: تفاسیری 
لتــر بنیامین ثار وا آ ز نقاشــی پل کله در متن  ا

 چکیده
در این مقاله به بررسی جایگاه نقاشی فرشتۀ نو اثر پل کله، هنرمند و نقاش سوییسی، در متون فلسفی والتر 
بنیامین فیلسوف آلمانی می پردازیم. می  دانیم این نقاشی عزیزترین مایملک بنیامین بوده و نامش را در متون 
مختلف ذکر کرده است. او معانی و تفاسیری برای این نقاشی در نظر گرفته که در این مقاله به بررسی آنها 
می  پردازیم. تفسیر این نقاشی در این مقاله با استفاده از روش  های معمول نقد و تفسیر نقاشی نیست؛ نقاشی 
افق داللت  های  به  و  داشته  بنیامین  نزد  پنهان  و  آشکار  نظر می  گیریم که داللت  هایی  در  دالی  را صرفاً  کله 
معنایی این نقاشی در متن آثار بنیامین می  پردازیم. محور این مقاله بررسی متون بنیامین است و آنچه او در 
متون مختلف به این نقاشی اطالق کرده   است. عالوه بر متونی از بنیامین که مستقیماً در آن اسم این نقاشی 
ذکر شده، از طریق مبانی فکری او به معانی پنهان این نقاشی می  پردازیم. بنیامین در نهاده  های فلسفۀ تاریخ، 
آن را فرشتۀ تاریخ می  نامد؛ در اجیسی الوس سانتاندر آن را فرشتۀ شیطان و با توجه به فلسفۀ زبان بنیامین و 
تفاسیر آگامبن از آن می  توانیم فرشتۀ بی  زبان را تفسیر دیگری از این نقاشی در نظر بگیریم. این تحقیق، از نوع 
بنیادی و نظری است و روش انجام پژوهش، تحلیلی تفسیری و روش گردآوری اطالعات آن، کتابخانه  ای است.

 کلید واژه ها
 فرشــتۀ نو، فرشــتۀ تاریخ، والتر بنیامین، نهاده  های فلســفۀ تاریخ.
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