مطالعه تطبیقی مفاهیم بصری انکسار و تکثر
در آینهکاری ایرانی و مکتب کوبیسم
چکیده:

ـکار هنرمنــدان ایرانــی در گروه هنرهــای زیبا
آین ـهکاری را میتوان واپســین ابتـ ِ
ـاری داخلــی و تزئیــن درون بنــا بــه کار گرفتهاند.
دانســت کــه ایرانیــان در معمـ ِ
در واقــع بــه اجــرای طر حهــای منظــم و نقشهــای متنوع بــه وســیله قطعات
کوچــک و بزرگ آینــه بــرای تزئین ســطوح داخلی بنــا هنــر آین ـهکاری میگویند.
هنرمند آینهکار با ایجاد اشــکال و طر حهای تزئینی منظم و بیشــتر هندســی از
قطعات آینه در ســطوح داخلــی بنا ،فضایــی درخشــان و پرتأللؤ پدیــد میآورد
یشــمار آینــه و ایجــاد فضایی
که حاصــل آن بازتــاب پیدرپی نــور در قطعات ب 
پرنور ،دلانگیز و رویایی اســت .این روش نتایج درخشانی دربر داشته و سبب
بهوجودآمدن شــیوه نوینی از اجرا و تلفیق فرم گردیده که معــادل تصویری آن
را میتوان در اشــکال گونا گون هنر نوین (به طور مثال هنر کوبیســم) مشاهده
کرد .این مقاله تالشــی اســت بــرای پاس ـخگویی به این پرســش که آیا تشــابهی
میان تصاویــر چندوجهــی در آینهکاری ایرانی و نقاشــی کوبیســم وجــود دارد؟
بدینترتیــب نگارندگان برای دســتیابی بــه هدف تحقیق ،نشــانههای بصری
مشــترک در آین ـهکاری ایرانــی و هنر کوبیســم را به ســه نشــانه بصــری ( .1تجزیه
سطوح هندســی .2 ،همزمانی بصری .3 ،بازنمایی واقعیت) تقسیم کردهاند.
از ایــن رو بــا بهرهجســتن از روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا جم ـعآوری اطالعات
کتابخانهای و میدانی ،به مطالعه پارهای از وجوه اشترا ک نمونههای مورد نظر
میپردازیم .حاصل تطبیق و نتیجه بررس ـیها نشان میدهد که بین انکسار و
کاری ایرانی و کوبیسم فار غ از مجموع شرایط
چندوجهیشدن تصاویر در آینه ِ
زمانی و مکانی مشابهتهایی وجود دارد.
واژههای کلیدی :آینهکاری ایرانی ،کوبیسم ،هنر نوین ،انکسار تصویری.
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مقدمه

آینهکاری گونهای از دیوارنگاری اســت که به ســبب ویژگیهای
ساختاری ،مضمونی و به اعتبار ویژگیهای بینشی و مفهومی،
که در بازتاب و معنای نور دارد ،از ســایر انواع دیوارنگاری متمایز
میشــود .همین ویژگیهــای منحصربهفرد باعث شــده اســت
که آین ـهکاری در طول تاریخ بهعنــوان یکــی از کاربردهای خاص
ً
ُ
ـوی معماری و مشــخصا در ابنیه مذهبی جلوه
در بیان بعد معنـ ِ
ْ
ـاحتی ویژگــی اساســی
نمایــد .نمایــش نــور در فضایــی چندسـ
این نــوع دیوارآرایی اســت که نمــودی از فضای عالم مثــال را به
ً
بناهای
داخلی
تصویر میکشد .هنر آینهکاری عمدتا در تزئینات
ِ
ِ
تاریخــی بهویژه اما کــن مذهبــی کاربــرد دارد ،بنابرایــن هنرمند
پرداخت
آینهکار میکوشد خالقیت تصویریاش را با آراستگی و
ِ
کار ایرانی
پروســواس درآمیزد .به ســبب مرارتی زاهدانه که آین ـه ِ
برای تسلط بر وسیله بیان خویش تحمل میکند ،کارش ُبعدی
معنــوی مییابــد ،انضباطــی دقیق ،ســطحها و نقشهــا را روی
دیوار نظم میدهد و حساسترین عامل این معماری پیچیده
یعنی هندســه تصویر ،خصلتی بیانگر به خود میگیرد .هندسه
اشکال مثلث ،مربع،
در اینجا معنای مجموعه سادهشدهای از
ِ
دایــره و ...اســت کــه بــه انتزاعیترین وجــه ممکــن خودنمایی
میکننــد و در هــر شــرایطی حضــور خــود را تثبیــت میکننــد.
مهمتریــن اصــل در آین ـهکاری« ،اصل فضاســازی معنــوی برای
تجســم عالم مثالی اســت که آن را میتوان فضای چندساحتی
ً
ـش آن حاوی رویدادی خاص و غالبا مســتقل
نامید ،زیرا هر بخـ ِ
بعدی کاذب نیست ،یعنی از قواعد
است .این فضا ،فضای س ـه ِ
پرســپکتیو و دیــد تکنقط ـهای پیــروی نمیکنــد و مکانهــای
متصــل بــه یکدیگــر و پشــت ســر هــم را از عقــب بــه جلــو نشــان
نمیدهد ،بلکه ســاختاری است متشــکل از پالنهای پیوسته
یا ناپیوســته که از پاییــن به باال و بــه اطراف گســترش مییابند،
نمــوداری اســت از مجموعــه نماهایــی کــه همزمــان از روب ـهرو،
از بــاال و از اطراف دیــده شــدهاند» (پا کبــاز .)600 :1385 ،در این
روش هنرمنــد ســاختار ترکیــب خــود را از مکانهــای مختلــف
بهطــور مــوازی و همزمان شــکل میدهــد و در عین حال ســعی
میکند تصویری چندوجهی بهوجــود آورد .این نحوه از نمایش
فضا ســبب بهوجودآمدن شــیوه نوینی از اجرا گردیده اســت که
معادل تصویری آن را میتوان در آثار هنرمندان مکتب کوبیسم
نیز مشاهده کرد .ســؤال اصلی پژوهش این اســت که از انطباق
کاری ایرانــی و مکتــب نقاشــی
ویژگیهــای بصــری میــان آین ـه ِ
30
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کوبیســم در مفهوم انکســار و تکثر میتوان به چه وجوه اشترا ک
و افتراقــی نائــل آمد؟ بــه این منظــور ،برای دســتیابی بــه هدف
تحقیق ،نشــانههای بصری مشــترک در آین ـهکاری ایرانــی و هنر
کوبیسم را به ســه نشانه بصری ( /1تجزیه ســطوح هندسی/ 2 ،
همزمانی بصری / 3 ،بازنمایی واقعیت) تقسیم شده است.
عالوه بر ایــن ،در مطالعه تطبیقــی میان هنر ایرانــی و هنر غربی،
وجودی متفاوت این دو هنر بهخوبی نمایان
ماهیت و فلســفه
ِ
میشــود ،لذا این تحقیق با هدف درک وجوه افتراق و اشــترا ک
نشانههای صوری و معنایی در دو هنر آینهکاری ایرانی و نقاشی
کوبیســتی بــه مطالعــه تطبیقــی آن دو پرداخته اســت تــا ضمن
شناخت عمیقتر ماهیت هنری و عناصر شــکلدهنده هریک،
به ضرورت بازشناخت هنر گذشته ،جهت درک بهتر هنر معاصر
ً
ـ کــه بعضا در کشــا کش میــان دو قطــب سـ ّـنت ایرانــی و نوگرایی
غربی قرار دارد ـ شاهد و دلیلی تازه ارائه نماید.
پیشینه پژوهش

فقــدان مطالعــات نظــری دربــاره آین ـهکاری ســبب شــده اســت
کــه تحقیــق علمــی و نظاممنــد دربــاره آن امــری دشــوار گــردد.
براســاس مطالعــات انجامشــده ،اثــر قابلتوجهــی بــه صــورت
مســتقل در خصوص آینهکاری به چشــم نمیخورد اما در برخی
کتــب اشــارات و تأمالتــی در ایــن بــاره صــورت پذیرفته اســت؛ از
جمله آرتور اپهام پوپ در کتاب ســیری در صنایع دســتی ایران
( ،)1355محمدیوســف کیانــی در کتــاب تزئینــات وابســته بــه
معماری دوران اسالمی ( ،)1376حســن بلخاری قهی در کتاب
مبانــی عرفانــی هنر و معمــاری اســامی ( ،)1384محمدحســن
سمسار و یحیی ذکاء در دایرهالمعارف بزرگ اســامی ()1381؛ و
اما درباره ســبک کوبیسم منابع بســیار اســت از جمله دوگالس
کوپــر در کتاب تاریخ کوبیســم ( ،)1366ســاندرو بکــوال در کتاب
هنــر مدرنیســم ( ،)1931مرتضــی گــودرزی در کتــاب بررســی و
تحلیــل هنــر معاصــر جهــان ( ،)1381لوردانــا پارمزانــی در کتاب
شورشیان هنر قرن بیستم ،نوربرت لینتن در کتاب هنر مدرن و
بسیاری منابع دیگر در این باره سخن گفتهاند.
از جمله مقاالت تألیفشــده در این باره« ،بازشناسی الگوهای
آین ـهکاری در بناهــای قاجــاری شــیراز» اثر محمــد علیآبــادی و
ســمیه جمالیــان و «مطالعــه تطبیقــی نشــانههای بصــری در
آین ـهکاری ایرانــی و هنــر فتــوکالژ ،مــورد مطالعاتــی فتوکالژهــای
دیوید ها کنی» نوشــته رضــا پورزرین و اصغــر جوانــی را میتوان

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

نام بــرد .گرچــه دو وجــه مــورد مطالعــه در پژوهش حاضــر یعنی
آینهکاری و نقاشی کوبیســتی دارای منابع تحقیقی قابل تأملی
هستند اما بررســی تطبیقی نشــانههای بصری با تکیه بر ویژگی
صوری انکســار تصویر بر پایه تجزیه ســطوح تصویری ،همزمانی
ً
بصــری و تحــول در بازنمایــی واقعیـ ْـت مشــخصا و بهصــورت
تحلیلــی بــرای نخســتین بــار در نوشــتار حاضر مــورد بحــث قرار
گرفته اســت .البتــه نزدیکتریــن منبع بــه موضوع مقالــه حاضر
پژوهش رضا پورزرین اســت که در پایاننامه کارشناســی ارشــد
خود در رشــته نقاشــی با عنــوان «مطالعــه تطبیقی نشــانههای
بصــری در آین ـهکاری ایرانی با نقاشــی نوین» بــه راهنمایی اصغر
جوانــی در ســال  1391در دانشــگاه هنــر اصفهــان ارائــه گردیــده
اســت .نویســنده در موضــوع آین ـهکاری و نقاشــی کوبیســم این
امــر را از منظــری دیگــر و بهصــورت مختصــر در  4صفحــه ( 46تــا
 )49بیان کرده اســت که از لحــاظ نوع تحلیل و نقــد نمونههای
شرو را تعقیب میکند .از
تصویری رویکردی متفاوت از مقاله پی ِ
همین نویسنده دو مقاله دیگر تحت عناوین «مطالعه تطبیقی
نشانههای بصری در آینهکاری ایرانی و انتزاع پسانقاشانه (مورد
مطالعاتــی رنــگ و فــرم هندســی)» در همایــش جایــگاه نقــوش
بصری آثـ ِـار هنر اســامی و «مطالعــه تطبیقی
تزئینــی در کیفیت
ِ
نشــانههای بصــری در آین ـهکاری ایرانــی بــا نقاشــی آپ آرت» در
نشــریه نگــره درج و انتشــار یافتــه اســت .در هــر دو مقالــه مذکور
کیفیات بصــری در هنــر آین ـهکاری با یکــی از مصادیق هنــر نوین
ِ
به غیر از مکتب کوبیســم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اســت.
بدینســبب میتوان ادعا نمود که مقاله حاضر با رویکردی تازه
به قیــاس عنصـ ِـر کیفـ ِـی تصویــری در آین ـهکاری و تحلیــل ویژگی
انکســار و تکثر فرمی در این هنر با مکتب کوبیســم ،که شکسـ ِـت
ســطوح تصویری در ســاختار هندســی و تکثــر و تعــدد صفحات
تصویــری را تعقیب میکنــد ،پرداختــه و آن را برای نخســتین بار
مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
روش پژوهــش :پژوهش حاضــر از نــوع تحقیق کیفی اســت و به
صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شــده اســت .نحــوه جمعآوری
اطالعــات بــه صــورت کتابخان ـهای و میدانــی و تجزیــه و تحلیل
دادهها به روش استقرائی صورت پذیرفته است.
آینهکاری ایرانی

آینــهکاری هنــر ایجــاد اشــکال منظــم در طر حهــا و نقشهــای
بزرگ آینه ،به منظور تزئین ســطوح
متنوع ،با قطعات کوچک و ِ

حاصل هنر آینهکاری ایجاد فضایی درخشان و
داخلی بنا است.
ِ
شــمار آینه
پرتأللؤ اســت که از بازتاب پیدرپی نور در قطعات بی
ِ
هنر تزئینی
پدید میآید .پیشــینه این هنر که یکی از رشــتههای ِ
ایران در داخــل ابنیــه و از ابتکارهای ویــژه هنرمنــدان ایرانی به
شــمار میآید ،به ســبب کمبود مدارک و شــواهد ،چه به شــکل
نمونههــای بازمانده و چــه بهصورت اســناد و مــدارک مکتوب،
چندان روشن نیست .بنابر مدارک موجود ،گویا برای نخستین
بار آینه در تزئین بنای دیوانخانه شاه طهماسب صفوی (-930
 984ق 1576- 1524 / .م ).در قزوین به کار گرفته شده است.
(شاطریان)303 :1390،
تزئین بنا با آینه برای نخســتین بار در شــهر قزوین پایتخت شــاه
طهماســب اول و در بنــای دیوانخانــه او بــه کار رفتــه اســت .بــا
آ گاهی از اینکــه ســاختمان دیوانخانــه قزویــن در ( 951ه  .ق/ .
 1524م ).آغــاز گشــته و در ( 965ه  .ق 1558 / .م ).پایــان یافته
اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه پیشــینه کاربــرد آینــه در بنا
حداقل به نیمه ســده ( 10ه  .ق 16 / .م ).میرسد .پس از انتقال
پایتخت از قزوین بــه اصفهــان ( 1007ه  .ق 1598 / .م ،).در این
شــهر و شــهرهای دیگر ایــران اســتفاده از آینــه گســترش یافت و
در تزئیــن بســیاری از کاخهــای دوره صفوی بــه کار برده شــد .از
میان بناهای دوره صفویه« ،آینهخانه» از همه مشــهورتر است.
تــا پایــان ســده ( 1200ه  .ق 1800 / .م ).بــه جــز بنــای دیوانخانه
کریمخان زند ،بنای آینهکاریشــده دیگری نمیشناســیم« .در
آغاز ســده  14ه .ق .هنرمندان دو شــاهکار کمنظیر پدید آوردند
که عبارتاند از ساختمان دارالســیاده از مجموعه آستان قدس
رضــوی و دیگــری ایــوان آینــه ،صحـ ِـن جدیــد آســتان حضــرت
معصومه (س) در قم است»( .مؤتمن)118 : 1348 ،
خواجــه زینالعابدین علی عبــدی بیک نویدی شــیرازی (988
 921ق 1515 - 1580 / .م ).در وصــف دیوانخانــه قزویــن بیــتزیر را سروده و در آن به نصب آینه در ایوان بنا اشاره کرده است.
به هر ایوان که آید در مقابل شود آیینه بختش مقابل
(رحیمآبادی)38 :1391 ،
ً
این نکته قابل ذکر میباشــد که هنر آینهکاری منحصــرا به ایران
اختصــاص داشــته و در دوران قاجاریــه بــه اوج شــکوفایی خود
رسیده است .از جمله بناهای آینهکاریشده در دوره قاجار تاالر
آینه میباشد .در معماری اسالمی با استفاده از قوانین انعکاس
نور ،با آینهکاری راهروها و سقفها سعی میشده تا نور بیشتری
را به داخل بنا راهنمایی کنند (همان .)304 :
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از نمونههای دیگــر آینهکاری ،تــاالر آینه در شــمسالعماره ،کاخ
گلســتان و کاخ ســبز از مجموعــه ســعدآباد ،کاخ مرمــر تهــران،
نارنجستان قوام شــیراز ،ایوان و آستان حضرت عبدالعظیم (ع)
ِ
در شهرری ،حسینیه امینیها و بنای متبرک امامزاده حسین و
شاهچراغ شیراز است« .گسترش کاربرد آینهکاری تحول دیگری
است که در این سده پدید آمد .از این پس آینهکاری از محدوده
اما کــن مذهبــی و کاخهــای ســلطنتی خــارج شــد و بهصورتــی
گســترده در اما کن همگانی چون هتلها ،رستورانها ،تئاترها و
فروشــگاهها و حتی خانهها به کار رفت .این گســترش در شــیوه
ســنتی آین ـهکاری بیاثر نبــود و بــا نوآوریهــای تازه همراه شــد»
(کیانی.)241 :1376 ،
آینهکاری در آغــاز بهصورت نصب شیش ـههای یکپارچــه بر روی
دیوار بنا رایج بود ،چنانکه در کاخ چهلســتون اصفهان بر دیوار
سـ ِـر حوض ،آینــه بــزرگ و شــفاف نصب کــرده بودنــد که بــه آینه
(چهلســتوننما) یا (جهاننما) مشــهور اســت .ســپس قطعات
آینه بهتدریــج کوچکتر و ریزتر شــده و به اشــکال مثلث ،لوزی،
ش ـشگوش و ...درآمــد و هنرمنــدان آنهــا را بــه صــورت المــاس
مشهور
تراش به کار بردند «رایجترین طر حها در آینهکاری طرح
ِ
«گره» و شــیوه «گرهســازی» بود کــه از نظر تنــوع اشــکال و کاربرد
آن در رشتههای گونا گون هنر ایران در نوع خود بینظیر است.
طر حهــای دیگــر چــون «قابســازی» یــا «قاببنــدی» شمســه،
ترنــج ،لچــک و مقرنسهایــی کــه بــا آینــه پوشــانده میشــود و
در ســقف نیمگنبــدی ایوانهــا یــا زیــر گنبدهــا ،ســکنجها و بــر
کاربندیها به کار میرود ،در نیمه دوم سده چهاردهم هجری،
آینهکاری همراه با گچبری رواج یافت و در آینهکاری نوآوریهای
تازهای پدید آمد .کاربرد شیش ـههای رنگی در ســطح وســیعتر،
ایجاد نقوش و طر حهای تازه چون گل و بوته و نقوش اســلیمی

اســپانیایی ،در فاصلــه ســالهای  1906و  1908در پاریــس زاده
شــد .در عــرض چهــار ســال ،روشهــای تصویــری و ابداعــات
فنـ ِـی ایــن دو نقــاش جــوان در فرانســه ،آلمــان ،هلنــد ،ایتالیــا،
چکســلوا کی ،روســیه ،آمریکا و به میزانــی کمتر ،در انگلســتان،
هنرمنــدان دیگر را به جانــب خود کشــید ،و این هنرمنــدان یا از
اصول آن پیروی کردند و یا کوشیدند به مدد آنها و با تالشهای
ذهنــی خــود بــه انــواع جدیــدی از بیــان هنــری دســت یابنــد.
شــناخت روشها و امکانات کوبیسم بهسرعت گسترش یافت.
بدینترتیــب کوبیســم بــر تجربههــای فنــی و ابداعــات ســبک
ـناختی ســالهای  1909تا  ،1914یعنی بر تمام پیشــرفتهای
شـ
ِ
«آوانگارد» هنــر غربی ،به نحــوی از انحاء تأثیر گذاشــت .اما این
پایان داســتان نبــود .نفــوذ کوبیســم ا گرچه بعــد از ســال 1952
فوقالعاده کاهــش یافت ،اما بیگمــان آنقدر ادامه داشــت که
تا حوالی  ،1940یعنی تا زمانی کــه جای خود را به مفاهیم هنری
ً
نظمی کامال متفاوتداد ،بر روشهای تصویری ا کثر هنرمندان
بزرگ تأثیر گذاشــت .در مجموع کوبیســم نشــان داد کــه در هنر
قــرن بیســتم قویترین عامــل محرکــه بــوده و برداشــتهای ما
غربیها را از هدف و امکانات نمایش تصویری تغییر داده اســت
(کوپر.)14 :1366 ،
هرگونــه بحثی درباره نقاشــی کوبیســت را باید بــا تفکیک دقیق
کوبیسم «راســتین» آغاز کرد ،یعنی باید آثار برا ک و پیکاسو ،این
ً
دو آفرینشــگر ،همچنین آثار گریس را که بعدا به آنها پیوســت ،از
مشتقات کوبیسم ،که به وســیله هواخواهان پاریسی و خارجی
کوبیســم ارائه شــده اســت ،متمایز نبــود .زیرا پیکاســو ،بــرا ک و
گریس تنها ســه هنرمندی هســـتند که میتوان گفــت این زبان
را به طرزی ناب و غیرسیســتماتیک بــه کار بردنــد .دیگر پیروان
باقیمانده نیز به سه گروه تقسیم میشدند:

و کاربــرد شیش ـههای کاو (محــدب) کــه بهصــورت درمیآیــد ،از
ویژگیهــای ایــن دوره اســت .در ایــن روش تــازه ،قطعــات آینه
و شیشــه برخــاف روش ســنتی کــه تمامــی قطعــات بــه شــکل
هندســی و گوش ـهدار بریده میش ـد ،به اشــکال مــدور و منحنی
بریده شده و شکلهای غیرهندسی را میسازند .در این شیوه،
قطعــات آینــه گاهی بــر شیشــه چســبانده میشــود ،این شــیوه
جدید آینهکاری به (یاقوتی) مشهور است» (همان.)243 :

ال ـف) آنهایــی که بــه صــورت تقلیــدی فرمهــای خــود را «کوب»
میکردند.
ب) معدودی کــه میکوشــیدند از کوبیســم روش علمــی بیرون
بکشند.
ج) گروه بزرگتری که از کوبیســم استفاده میکردند و آن را تغییر
میدانند تا به نتایج تصویری (نه همیشه قابل تطبیق) دیگری
برسند (همان.)14 :
کار آنها با تحلیل نقاش ـیهای سزان آغاز شــد .سزان رنگبندی
امپرسیونیســم را به نمایش حجم عینی و جســمیت شیء بدل
کرد.

هنرکوبیسم
کوبیســم ایــن آفریــده بــرا ک و پیکاســو ،یــک پاریســی و یــک
32
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این دو هنرمند از زمانی که مطالعه روی مجسمههای سیاهان
آفریقایــی را آغاز کردند ،پرســپکتیو دوران رنســانس را زیر ســؤال
بردنــد تا بتواننــد در یک ســاختار تجســمی و فضایــی ،روی یک
سطح تصویری واحد ،شــیء از زوایای مختلف نشان دهند .به
این ترتیب میتوان همزمان چهرهای را از روبهرو ،نیمرخ ،باال و
پایین مشاهده کرد (پارمزانی.)20 :1390،
تکامل کوبیســم تحت تأثیر دو مرحله بنیادین بود /1 :کوبیسم
موضوع اثر تجزیه و تحلیل میشــد و ســپس
تحلیلــی ،کــه در آن
ِ
دوبــاره روی بــوم بهصورت چندین ســطح تصویری تجســمی و
دارای پرسپکتیو بازســازی میشــد تا موضوع اثر در تمامیت آن
ارائه گردد /2 .کوبیســم ترکیبی ،که باید از کوش ـشهای گریس
در پدیدآمــدن آن نام بــرد .در این نوع از کوبیســم ،نظــم فرمی و
ترکیببندی منطقی و هندســی وجود داشــت و ســطح نقاشی
مانند یک معماری تصویری در نظر گرفته میشد( .همان)20 :
در مرحلــه نخســت تحــول کوبیســم ،موســوم بــه «تحلیلــی»،
بــرا ک و پیکاســو رهیافــت ســاختاری ســزان را فــار غ از شــیوه
گپــردازیاش در برمیگیرنــد و بــا محــدود کــردن خویــش
رن 
بــه رنگســایه قهــوهای و اخرایــی و ســبز و خا کســتری بیشــتر
به فــرم کارشــان تأ کیــد میورزند .آنــان از طریــق تجزیــه موزون
جســم و فضا به تراش ـههای کوبیستی گامبهگام شــکل چیزها را
ساختگشــایی میکنند و نوعی ســاختار بلورآســای مســتقل از
ش ـیء میآفرینند ،چنانکه نقاشیهایشــان خوانایی تصویری
مرســوم را از دســت میدهنــد و بــه شــکلبندیهای صــوری
خودسامان تبدیل میشوند( .بکوال)169 :1387 ،
بدینترتیــب مرحلــه «پســین» کویســم بــا پیشــرفتهای
پیروزمندانه سه هنرمند بزرگ مورد بحث قرار میگیرد .کار آنان
در این ســالها نه تنهــا ادامه منطقــی ،حتی جمعبنــدی تمام
مراحل پیشــین بود ،بلکه این مســئولیت را نیز به عهده داشت
که روح کوبیسم را به صورت یک نیروی فعال ،سالیان دراز زنده
جنبی دیگری دست
نگه دارد .از  1915به بعد پیکاســو به تجربه
ِ
زد و پــس از  1919فعاالنــه «واقعیــت» تصویــری بهدس ـتآمده از
کوبیسم را در مقابل واقعیت شیوه طبیعتگرایانه قرار داد.
بنابراین بیراه نیســت که شاهکار پیکاسو ،ســه نوازنده ،را که در
تابستان  1921ترســیم شده ،و در آن کوبیســم ترکیبی و تمایالت
ً
طبیعتگرایانه توأمــا ظاهر میشــوند ،به عنوان شــاخص پایان
«دوره کوبیســت» در نظــر بگیریــم؛ دورهای کــه بــا آن تابلــوی
انقالبــی که امــروز به نــام دوشــیزگان آوینیــون میشناســیم آغاز

شده بود (کوپر.)16 :1366 ،
مقایسه انکسار و چندوجهشدن تصاویر در آینهکاری ایرانی
و سبک کوبیسم
 /1تجزیه سطوح هندسی

تصاویر در آینهکاری ایرانی انعکاس اشــکال پیرامون در قطعات
هندسی آینه است که هرکدام شکل سادهشدهای از یک جنبه
ِ
موضوع را بر سطح گســترده دیوار نشــان میدهند و در آن نفوذ
تصاویر آشنا برای بیننده به ترکیبهای سادهای
میکنند .این
ِ
تقلیــل مییابنــد و بــا ایجــاد تراشخوردگیهای هندســی از هم
جدا میشــوند .هر قطعه هندسـ ِـی آینه به یک حرکت مشخص
چشــم شــباهت دارد که یک واحد اطالعاتی بصری در آن است
و بایــد در حافظــه مــا ذخیــره گــردد و توســط مغــز ترکیــب شــود:
درست همان سان که ما اطالعات ضروری را پردازش میکنیم.
بنابرایــن هــر قطعــه آینــه بــه تنهایــی تصویــری صریــح و دارای
وضوح را ثبــت میکنــد و همــه چیــز در پیشزمینــه و پسزمینه
بهصورت یکسان در یک پالن سطحی دیده میشود و بهوسیله
زاویه دید بیننده تعریــف میگردد .هدف نظمی جمعی اســت.
«موجودیــت هــر عنصــری بهطورکامــل دوبعــدی اســت و تنهــا
وقتی میتواند برقرار باشــد که همه عناصر در مناسبات کامل و
تعادل متقابل باشند .به این ترتیب سطح تصویر شبیه غشای
شــکنندهای میشــود ،رنگهــا ،نقشهــا ،خطها ،با گســترش
در فضا به طــرف باال و پاییــن ،پهلوهــا ،بیــرون و درون و به ژرفا،
رابطه دقیقی را معین میکنند که طبق آن خصلتهای فضایی
ً
متضاد و متحرک به طور اتفاقی و با دقتی تقریبا ریاضیوار توازن
مییابند» (کپس.)107 :1392 ،
آین ـهکار بــا محــدود کــردن شــیء درون یــک چیدمــان دقیــق
هندســی ،بر فرم اشــیا تأ کید میکند و از طریق تجزیه هماهنگ
متکثر
فرم و فضــا به قطعات خردشــده آینــه ،گام بــه گام وجــود
ِ
شــیء را مورد جســتجو قرار میدهد« .بههمبافتگی شکلهای
هندسـ ِـی تراشخــورده بــا جــو جامــد و یکپارچــه نوعــی فضــای
تصویــری مســتقل بــه وجــود م ـیآورد .تصویــر خودشــمول
اســت و دیگــر بازنمایی پــارهای از طبیعت نیســت بلکــه فرمولی
معماریگونه است که نظمی هندســی را بیان میکند» (پا کباز،
.)480 :1381
در آین ـهکاری ســطحهای مختلــف واقعیــت ،درونــی و بیرونــی،
دور و نزدیــک ،دیدنیهــا و حسکردنیهــا در هم نفــوذ میکنند
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تصویر  - 1قسمتی از آینهکاری حرم حضرت شاهچراغ (ع) ،شیراز مأخذ :نگارندگان.

و به طــور همزمــان بازنمایی میشــوند یا به ســخن دیگــر ،پهلو
به پهلــوی هــم در روی دیوار قــرار میگیرنــد .با این حــال اینها
حاوی واقعیــت فیزیکی و س ـهبعدی چیزها نیســتند ،آنچنان
که میتوان از اســلوبهای دیگری برای شــکلپردازی استفاده
کرد؛ «میتوان از باال به پایین به اشــیاء نگریست میتوان اشیاء
را آنقــدر در پسزمینه به جلــو آورد کــه فقط بخشــی از آن دیده
شــود؛ میتــوان پویایــی درونــی تصویــر را بــا عناصر مــورب قوی
شدت بخشید؛ میتوان اشــیاء را به حالت شــناور در فضا نشان
داد و بــر ناپایــداری حالتهــا و حرکتهــا تأ کیــد کــرد» (همــان:
( .)316تصویــر  )1و ترکیبــی از شــکلهای تخــت در فضایــی
ن و بیزمــان خلق کرد کــه نه بــر واقعیــت عینــی بلکه بر
یمــکا 
ب 
دنیایــی فراســوی تجزیهگرایــی روزمــره اســتوار اســت .ا کنــون
تصویــر اشــیاء چندوجهــی و مبهمشــده و ابعــاد جدید بــه خود
یشــکند و تــا میخــورد و نوعی
گرفتــه اســت ،فضــا میپیچــد ،م 
هندســه غریب ایجاد میکند و ترتیب رمز آمیز اشــیاء را به طرزی
مرمــوز در برمیگیــرد .ایــن تصاویــر خاطراتــی را برمیانگیزند که
از طریــق آنها ش ـیء نقل شــده در قطعــات آینه در ذهــن بیننده
بازآفرینــی میشــود؛ این طــرز تلقــی میتواند به حــذف موضوع
34
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تصویر  - 2قسمتی از آینهکاری خانه زینتالملوک شــــیراز ،علی محمد خان قوامالملک
دوم  1290 ،ه .ق ،مأخذ :نگارندگان.

بیانجامــد ،یعنی همان اصلــی که هنرمنــدان انتزاعگرای ســده
بیســتم به دنبال آن بودند .در کوبیسـ ِـم تحلیلی نیــز موضوع اثر
تجزیــه و تحلیــل ،و ســپس دوبــاره روی بــوم بهصــورت چندین
سطح تصویری تجسمی و دارای پرســپکتیو بازسازی میشد تا
موضوع اثر در تمامیت آن ارائه گردد .از  1909به مدد شبکههای
بــازی با نور ،بــرا ک و پیکاســو این دو هنرمند پیشــگام کوبیســم
طر حهای تجســمی و حجمها را شکســته و آنها را تجزیه کردند.
ســطح اثر بــه عناصر ظریــف هندســی تجزیه شــد که ویژگــی آنها
داشــتن رنگســایههای کموبیــش تندنــور بــود .با وجــود این،
تالقی روشــن طر حهــا کــه تشــکیلدهنده تــار و پودهای
نقــاط ِ
پیوســته بودند و عمق را از بین میبردند ،تجزیه و تحلیل فرمها
را بیــش از پیش ســخت و پیچیــده میکردنــد (پارمزانــی:1390 ،
ـری سـ ْ
ـنتی ذهــن بســیاری از
 .)23تجدیدنظــر در فضــای تصویـ ِ
هنرمندان مدرن را مشغول داشته بود ،از دیدگاه پیکاسو «برای
شــناخت کیفیت چیزها نمیتوانیم به ظاهرشان ،یعنی آنطور
که از زاویهای معین دیده میشــوند ،بسنده کنیم ،نه فقط باید

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

حرکت در فضا (همان.)46 :
برا ک و پیکاســو با تجزیه اشیاء به عناصر هندســی و حجمگونه،
فرم را خود سامان کرده و به آن تحرک میبخشیدند .در مرحله
نخست تحول کوبیسم ،موســوم به «تحلیلی» ،برا ک و پیکاسو
ِ
رهیافــت ســاختاری ســزان را فــار غ از شــیوه رنگپــردازیاش
برمیگیرنــد و بــا محدود کــردن خویــش بــه رنگســایه قهوهای
و اخرایــی و ســبز و خا کســتری بیشــتر بــر فــرم کارشــان تأ کیــد
میورزند .آنان از طریق تجزیه موزون جسم و فضا به تراشههای
ـکل چیزها را ساختگشــایی میکنند و
کوبیســتی گام به گام شـ ِ
ـای مستقل از ش ـیء میآفرینند ،چنانکه
نوعی ساختار بلورآسـ ِ
نقاشیهایشان خوانایی تصویری مرســوم را از دست میدهند
و بــه شــکلبندیهای صــوری خــود ســامان تبدیل میشــوند
(بکوال.)169 :1387 ،
پیکاســو امیــدوار بــود کــه میــان واقعیــت کوبیســتی ،واقعیــت
بصــری و واقعیــت تصویــری پذیرفتهشــدهای کــه بــه وســیله
کار
روشهای چش ـمفریب طبیعتگرایانه بهوجود م ـیآورد ،در ِ
خود تناســب عملی از ارزشها ایجاد نماید (کوپر.)240 :1366 ،
(تصویر .)3
زمانی بصری
 /2هم ِ

تصویر  - 3پابلو پیکاسو ،زنی با حلقه ،1919 ،مأخذ :گاردنر.

چیزها را همهجانبه دید ،بلکه باید پوســته ظاهر را شکافت و به
درون نگریست» (پا کباز( )480 :1381 ،تصویر .)2
بــرا ک و پیکاســو ظاهــر اشــیاء را تجزیــه و پــاره پــاره میکردنــد و
بــه مجموع ـهای از فرمهــا میرســیدند کــه عناصــر صــوری یــک
ترکیببندی را در اختیارشان میگذاشت (کوپر.)209 :1366 ،
در اینجــا بــرا ک بــه پیکاســو نزدیــک شــده و در تجزیــه و تحلیل
فرمها شــهامت بیشــتری از خود نشــان داده اســت ،بــه نحوی
کــه تراشبندیهــای او اســتادانهتر شــده و او تــداوم خطــوط
محیطــی را از میــان بــرده و حجــم را از طریــق مجموع ـهای از
مکعبهــای درهمبافتهشــده ارائــه کــرده اســت ،بــا ایــن حال
اشیاء ارائهشده خوانا و روشن باقی ماندهاند .اهمیت این پاره
پارهکــردن را برا ک بعدها روشــن کــرد و گفت این کار وســیلهای
است برای نزدیکتر شدن به اشیاء «در محدودهای که نقاشی
اجازه میدهــد» و همچنین وســیلهای اســت برای ارائــه فضا و

ً
آین ـهکاری ایرانی ،ســازمانی دقیقا محاسبهشــده از ســطحهای
تصویری و نظامی از روابط فضایی را کشف کرده و آن را به طرزی
منطقی ،که ناظر به قطعات خردشده آینه است ،با بهرهگیری از
تضادهای نور و ســایه عرضه میدارد .در آینهکاری با تغییر جای
تغییر
اصلی صفحه تصویر روبهرو و با حرکت نگاه بیننده ،زمینه ِ
کیفیت بصری شیء حاصل میشــود .چشم بیننده جنبههای
چندگانه ش ـیء را میکاود که از هم متالشی شده و دوباره به هم
پیوسته است .پس بیننده و شیء تا ابد در یک تعامل تصویری
به سر میبرند« .از نظر واقعیت فضای ذهنی (آن واقعیتی که در
ذهن ما شکل میگیرد) ،یک شــکل میتواند به اشکال مختلف
و بالطبــع در مکانهای مختلــف وجود داشــته باشــد» (پا کباز،
.)471 :1381
آینهکار بر آن اســت کــه بیننده موضــوع را از زوایــای دید مختلف
ببیند .بنابرایــن یک طــرح هندســی از خطوط عمــودی ،افقی
و مــورب را روی دیــوار ســامان میدهد کــه موجب توســعه فضا
میشــود .وی بــا نشــاندادن وجــوه مختلــف ش ـیء از زوایــای
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تصویر  - 4قسمتی از آینهکــاری خان ه زینتالملوک شیراز ،علی محمدخان قوام الملک
دوم 1290ه .ق .مأخذ :نگارندگان.

متفاوت ،اعتبار همزمانی دیدگاههای مختلف را تأ کید میکند.
ً
به قول پــل کله «جهانی از شــکل ،از بطــن عناصر صرفــا انتزاعی
اشیاء زاده خواهد شــد که از قوارهبندی عناصر به عنوان اشیاء،
ً
موجــودات یــا چیزهــای انتزاعــی ماننــد حــروف و اعــداد کامــا
مستقل خواهد بود» (گاردنر( .)615 :1374 ،تصویر .)4
موضع بیننــده ،نقطه گریز و خــط افق به
در آینهکاری ،وحــدت
ِ
چالش کشــیده میشــود .کیفیــت دیــداری بیننده موقــوف به
یشــمار آینــه
انعــکاس بینهایـ ِـت ش ـیء متحــرک در قطعــات ب 
است ،اشیاء نه آنچنان که در لحظهای معین دیده میشوند،
بلکه در توالی مکانیشان مشــاهده میگردند و واقعیت عینی و
جامع شکلها ،در فضا نمایش داده میشــود .بنابراین بیننده
تمام وجود یک ش ـیء را در یــک آن میبیند کــه در فضا جابهجا
میشود( .همان )622:
«در اثر تحقیقات جدید درباره ادرا ک حســی ،ثابت شــده است
کــه ایــن همان طــرز دیــدن مــا اســت اما نــه بــا یــک نــگاه ثابت و
همهجابین ،بلکه با تعدادی بینهایت از نگاههای ضبطشــده
36
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تصویر  -5قسمتی از آینهکـاری خان ه زینت الملوک شــیراز ،علی محمدخان قوام الملک
دوم 1290 ،ه .ق .مأخذ :نگارندگان.

آنی ،که در ذهن تماشــا گر فرمولبندی میشــود و بهصورت رمز
درمیآید» (آرناسون.)-117 116 :1367 ،
بیننــده قطعاتــی از یافتههــای بصــری اشــیاء را به منزلــه عناصر
شکلپردازیشــده ذهن خویش بــه کار میبنــدد .در این روش
شــکلهای مــادی شــیء تــا آن حــد کژنمــا میگردنــد کــه فقــط
ـوس دقیــق امــکان بازســازی دارند و
به مــدد یــک تحلیــل معکـ ِ
روند انتزاعیکردن فرم و فضــا تا آنجا پیش میرود که وابســتگی
ـپکتیو مرکــب حاصل از
اشــیاء به حداقــل میرســد .نوعــی پرسـ
ِ
دیدگاههــای متعــدد فضــا را بــه حرکــت درم ـیآورد و ابعــادش را
تغییر میدهد .به ســخن دیگــر «وجوه مختلف شــیء بازنمایی
و کنار هــم نهاده میشــود به گون ـهای کــه منظر جزئــی ،به مدد
یافتههای واقعیت منظر کلی ش ـیء را به ذهن تماشــا گر متبادر
میکند .گویــی هنرمنــد بــه دور ش ـیء میچرخــد و از مهمترین
وجوه صوری و ساختاری آن ،نمودار نگاشتها یا دیا گرامهایی
برمیدارد و اینها را به طور ذهنی برهم مینهد تا یک تصویر کلی
را عرضه بدارد» (پا کباز.)480 :1381 ،

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

تصویر  -8طبیعت بیجان ،ظرف میوه و کـارتها ،جرج براک1913 ،م ،.موزه ژورژ پومپیدو،
پاریس .کوبیسم ترکیبی ،مأخذ :گاردنر.1380 ،
تصویر  -6طبیعت بیجان ،ظرف میوه و کـارتها ،جرج براک1913 ،م ،.موزه ژورژ پومپیدو،
پاریس .کوبیسم ترکیبی ،مأخذ :گاردنر.1380 ،

این بدان معنی است که مفهوم زمان در فضای ایستای تصویر
داخــل شــده اســت .بدینترتیــب تماشــا گر تمــام ســطوح یــک
ش ـیء را در یک آن میتواند ببیند که در همه جا هست و در فضا
جابهجا میشــود .پــس ابدیــت در همه جــا موجود اســت حتی
در درون تماشــا گر (تصویر  ،)4آینهکار ،بازنمایی واقعیت بصری
یشــمارد.
را گزارشــی بســیار محــدود و نارســا دربــاره واقعیــت م 
او عرص ـهای بســیار وســیع را در نظــر دارد کــه جهــان جاودانی را
شامل میشود.
نقاشان کوبیســت با روی هم قرار دادن تصاویر مختلف جسم،
از زاویههــای متفــاوت ،آن مجموعــه را در زمان واحد بــه تصویر
کشیدند .آنها اشــیاء را قطعهقطعه میکردند و قطعات را طوری
روی هم قــرار میدادند کــه در اصــل همزمــان از نقطههای دید
ً
قابل دیدن باشــد .دیگر تجســم اجســام صرفــا از یک
متعددی ِ
نقطه دید کافی به نظر نمیرســید ،بلکــه در یک تصویر نماهای
مختلــف و از نقاط متعــدد به طور همزمان نشــان داده میشــد
(گیدئون.)362 :1350 ،
در کوبیســم هنرمند یک تصویر ترکیبی را از وجــوه متعدد بیرون
میکشد و به آن شکل میبخشد .به لحاظ تاریخی برای این دو
هنرمند (برا ک و پیکاسو) ،مسئله تصویر به پالن نقاشی مربوط

اســت؛ پالن یا طرحــی که نظــری و در عین حــال عینی باشــد .با
پایه و اساس معینی که نقطهنظرهای بیشماری را دربرداشته
و دارای نماهــای نامحــدودی باشــد کــه در یــک مجموعــه
تصویری واحــد دوبــاره ترکیب شــوند تــا در نهایت ،شــکلگیری
ارتباطی کامل بیــن فرم و فضا ممکــن گردد .ایــن دو هنرمند در
یشــماری دســت یافتنــد
طــرح تصویــری ،بــه زاویهدیدهــای ب 
و بــه کمک پرســپکتیوهای متعــدد ،تمایــل به کشــف حقیقت
ش ـیء داشــتند .بدینترتیب دیگر شــیء از یک زاویــه دید واحد
بازنمایی نمیشــد ،بلکه اثر بازنمایی یک شــیء واقعــی و عینی
بود کــه تمام بخشهــا و زوایــای دیــد آن تحلیل میشــد و در آن
ارتباط نامحدود ش ـیء و ش ـیء و ش ـیء و فضــا پیوســته در حال
گسترش بود (پارمزانی.)22 :1390 ،
تجزیــه و تحلیل آنهــا از فرم عبــارت بــود از ترکیب وجــوه مختلف
یک ش ـیء؛ بهطوریکه چشــم بتواند حجــم کلی آنهــا را دریابد،
(اما ذکر این نکته هــم اهمیت دارد که نه در کار بــرا ک و نه در کار
پیکاسو ،در فرایند تجزیه و تحلیل کوبیستی هیچگونه محاسبه
ریاضی قبلــی در کار نبــود) .این واقعیــت برخی از نویســندگان را
به اشــتباه انداخته اســت و آنها ایــن تجزیه و تحلیــل را متضمن
اشــارهای به ُبعــد چهــارم یــا ُبعــد زمــان دانســتهاند .غــرض آنها
این بود کــه تراشهــای مختلف یک فــرم ،همزمــان ،بهصورت
عناصری دیده شــوند و موجودیت بیابند که در روی یک سطح
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تصویر  -8قسمتی از آینهکاری خــانه زینــتالملوک
شیراز ،علی محمد خان قوامالملـــک دوم 1290 ،ه  .ق،.
ماخذ :نگارندگان.

تصویر-9سمـــتی از آینهکاری خانه زینتالملوک شیراز،
علی محمـــــد خان قوامالملـــــک دوم  1290 ،ه  .ق،.
مأخذ :نگارندگان.

هموار قرار گرفتهاند؛ ســطحی که نمیخواهد هیچگونه توهمی
از فضا ارائــه نماید ،بــا این حــال نوعی نمایــش فضا در آن اســت
(کوپر.)44 :1366 ،
بارها این نظر ابراز شده اســت که برا ک و پیکاسو در نقاشیهای
خود با نشــاندادن یک شــیء از زوایای متفاوت ،قصد داشتند
اعتبــار همزمــان دیدگاههــای مختلــف را اثبــات کننــد (بکــوال،
( )16 :1387تصویر .)6
/3بازنمایی واقعیت

در هنــر آنــگاه این ســؤال مطرح میشــود کــه «هنر بازتــاب آنچه
هســت بایــد باشــد یــا بازتــاب آنچــه بایــد باشــد ،رئالیس ـتها
و ناتورالیس ـتها (طبیعتگرایــان) دیــدگاه اول را دارنــد و
ایدهآلیس ـتها میگویند هنرمند باید از آنچه باید باشــد ســخن
جدول  -1بررسی افتراقات معنایی میان نشانههای بصری در آینهکاری ایرانی و نقاشیهای
کوبیسم براک و پیکاسو ،ماخذ :نگارندگان1397 ،

مورد مقایسه
 -1اشاره به عالم مثال
 -2بعد معنویت(اشاره به دین و سنت)
 -3حس وحدت و یگانگی خداوند
 -4تاثیرپذیری از آیههای قرآن
 -5مفهوم غیر مادی نور(اصل تجلی)
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آیینهکاری ایرانی آثار برا ک و پیکاسو

تصویر  -10جرج براک ،طبیعت بیجان با کالرنیت،1911،
مأخذwww.georgesbraque.org :

بگویــد .آنچه باید باشــد حقیقــت مطلــوب و آرمانی اســت و هنر
باید حقیقــت را بیان کند .این نــوع آرمانگرایــی از منظر هنر (در
برابر واقعگرایــی) به معنی توجــه به آرمانهاســت و معماریای
اســت آرمانمحور که امر متعالی در خشــت خشــت هر بنای آن
هویداســت .توجه به امــر متعالی موجب شــده که هنر اســامی
و به تبــع آن معماری خصلــت نمادگرا و ســمبولیک بیابد .هگل
عقیده دارد که هنر سمبولیک در جس ـتوجوی کمال مطلوب
است و نامتناهی را تجسم میکند» (مجتهدی.)159: 1353 ،
ـارف کامــل اســت که
آینــه در اصطــاح عرفــان تمثیــل باطـ ِـن عـ ِ
جام جهاننماســت و ترجمان اســرار .در تمثیلی که شیخ ا کبر،
محیالدیــن ابنعربــی در فصــوص الحکم بــرای وحــدت وجود
آورده اســت ،عالــم را آینهای بــرای اســماء و صفات الهــی تصویر
میکنــد و آدم را آیینــه دیگری کــه صورتها و نقوش عالــم در آن
نمودار میگردد ،میدانــد و در اینجا دو آیینه هســت و در دنباله
این تعبیر است که ابنعربی عالم و آدم را قرینه یکدیگر میداند.
هرچــه در عالــم هســت در آدم نیز هســت و هرچه در آدم هســت
در عالــم نیز هســت .بدینلحــاظ آدم را میتــوان نمــودار جهان
دانســت و او را در برابــر جهــان کــه عالــم کبیــر اســت عالــم صغیر
نامید .هرچه در عالم کبیر وجود دارد قرینه آن در عالم صغیر نیز
وجود دارد( ».ابنعربی( .)144 :1385 ،تصویر . )7
هر پاره دلم چمنی از نگاه اوست
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جدول -2بررسی اشتراکات صوری در نشانههای بصری در آینهکاری ایرانی و نقاشیهای کوبیسم براک و پیکاسو ،مأخذ :نگارندگان1397 ،

شاخصها

آیینهکاری ایرانی آثار برا ک و پیکاسو

مورد مقایسه
 -1تصاویر خالصهشده
 -2مفاهیم مهم
 -3عدم خوانایی تصویر

تجزیه فرم

 -4شکلبندی صوری خودسامان
 -5تجزیه سطح اثر به عناصر ظریف هندسی
 -6تراشبندی
 -7ازبینرفتن تداوم خطوط محیطی
 -8تجزیه فرم و فضا
 -1تصاویر چندوجهی
 -2فضای مسطح
 -3زوایای دید متفاوت
 -4عدم استفاده از پرسپکتیو علمی

همزمانی

 -5تضاد اندازهها
 -6پالنبندی(تفکیک پالنها)
 -7نماهای نامحدود
-8مجموعه تصویری واحد
 -9فضاسازی چند ساحتی
 -10همزمانی و هم مکانی
 -1ایجاد حجم کلی

بازنمایی
واقعیت

 -2عدم توهمی از فضا
 -3ارتباط نامحدود بین شئ با شئ و شئ و فضا
-4از بین بردن عمق

آیینه چون شکسته شد آیینهخانه است
کشمیری (از شعرای سده  11ق 17 / .م).

در آینه شکســته کســی نمیتواند صــورت و اندام خــود را کماهو
رؤیت کند و آن را بهصورت استحالهیافته و خردشده مییابد .از
این رو هنرمندان با عنایت به این امر از آینههای شکسته جهت
بازنمودن شکســت نفس امــاره لوامه کــه بدفرما و بدکار اســت و
نمودن عجز ،انکسار ،نیستی ،افتادگی و پستی انسان در مقابل
َّ
حق تعالی و اشــاره به فقر وجودی انســان به مصداق آیه َ«یا أ ُی َها
ْ
ْ
َ
َّ
ّ َْ ْ ُ َ
الل َو َُّ
الل ُهـ َـو ال َغ ِن ُّی ال َح ِمیــد» ()35/15
َالن ُاس أن ُتـ ُـم الفقـ َـر ُاء ِإلــى ِ
بهره گرفتند (تصویر . )8
کوبیســم متضمــن بازگشــتی بــه اصــل ادرا کــی پیشــین بــود ،تــا
بدانجا که هنرمند این وظیفــه را برعهده گرفــت که ضعفهای

دیـ ِـد انســانی را بپوشــاند و تصاویــری بســازد کــه واقعیــت آنهــا
مســتقل از شــبهههای بصــری واقعیــت ،امــا همانقــدر معتبــر
باشد (کوپر.)14 :1366 ،
مــن رفتهرفتــه دریافتــم کــه کوبیســم پذیــرای تبعــات منطقــی
هدف غایــی ،که همان
یافتههــای خودش نیســت و انتزاع را تــا ِ
بیان واقعیت ناب است ،بسط نمیدهد .باورم این بود که این
واقعیت از طریق انگاره ناب محقق میشود .انگاره ناب در بیان
ذاتیاش مقید به احســاس و تصور نیســت .نمود صــور طبیعی
تغییر میکند ،حال آنکه واقعیت ثابت میماند .ایجاد واقعیت
نــاب بدینطریق مســتلزم فرو کاســتن صــور طبیعی بــه اجزای
ثابــت فــرم و تبدیل رنــگ طبیعــی به رنــگ اولیــه اســت (بکوال،
.)176 :1387
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جدول  -3تجزیه و تحلیل نشانههای بصری در آینهکاری ایرانی و نقاشی های کوبیسم براک و پیکاسو ،مأخذ  :نگارندگان1397 ،

تکنیک

سال
خلق اثر

عنوان هنرمند

آثار

شاخص

رنگ روغن

1919

زنی با حلقه

پابلوپیکاسو

تجزیه فرم

علی محمد خان قوام الملک دوم

خانه زینتالملوک شیراز

 1290هـ  .ق

گره

رنگ روغن

1911

ظرف میوه و کارتها

رنگ روغن

1913

جرج برا ک

بازنمایی واقعیت

علی محمد خان قوام الملک دوم

خانه زینتالملوک شیراز

 1290هـ  .ق

طبیعت بیجان با کالرینت

جرج برا ک

همزمانی

علی محمد خان قوام الملک دوم

خانه زینتالملوک شیراز

 1290هـ  .ق

گره

40

خلق اثر

اسلیمی و گره

آثار مرحلهای که به سربســته مشــهور اســت ،خطوط و سطوح،
جنبههــا و بخشهــای مختلفــی از بــدن را نشــان میدهنــد و از
زوایایی میگذرند که گرچه گاه با واقعیتهای طبیعی مطابقت
ً
دارند ،اساســا از مالحظات فضایــی و ضروری تبعیــت میکنند.
و مــا میتوانیم میــزان تمایــل به حفــظ رابطه بــا واقعیــت را ،که
محرک ایــن دو هنرمند کوبیســت بود بــا اســتفاده از ضربههای
مقطع قلمموئی کــه نوعی ضربان و تپش نــوری ایجاد میکردند
ســطوح را از یکدیگــر متمایــز مینمایاندنــد و ســطح تابلــو را
شماره دوم بهار و تابستان 1398

آثار

هنرمند مکان

سال

تکنیک

پرارتعاشتر و ملموستر میکردند (تصویر( )10کوپر.)56 :1366 ،
نتیجهگیری

بهطورکلــی فرهنــگ و هنــر ایرانــی بــه مثابــه یــک ســاختار و
ـاختن بخشــی از ذهنیــت جدیــد کــه
لس ـ
جهانبینــی در متحو 
ِ
منتهی به آفرینش هنری در هنر مدرن شد ،نقشی تعیینکننده
و انکارناپذیر داشــت .برای هنرمندان پیشــروی ســده بیســتم،
تجربــه هنــر شــرق ،تجربه یــک رهایــی بــود؛ رهاییای که نســل
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ً
نوین اروپا شــدیدا به آن نیاز داشــت و با توجه به آن ،ایسمهای
قــرن بیســتم دچــار تحولــی چشــمگیر شــد و راه را بــرای جریــان
سـ ّـیال ذهــن فراهــم ســاخت .در ایــن مقالــه مطالعــه تطبیقــی
نشــانههای بصــری در هنــر آین ـهکاری ایرانــی و ســبک کوبیســم
مدنظــر بــود .بــا توجــه بــه خصوصیــات ســاختاری ،نحــوه بــروز
نشانههای بصری در آینهکاری ایرانی و سبک کوبیسم متفاوت
اســت ولی در دریافت بصری توســط مخاطبان مشــابهتهایی
دارد .بــا توجــه بــه یافت ههــای تحقیــق1 :ـ آین ـهکاری ایرانــی
ســاختاری دقیق از ســطوح تصویــری و روابط پیچیــده فضایی
اســت و عناصــر بصــری را بــه طــرزی منطقی بــه وســیله قطعات
آینه نشــان میدهــد2 .ـ بــا توجه بــه اینکه هنـ ِـر آین ـهکاری ایرانی
ً
و ســبک کوبیســم از نظر زمانــی و مکانی کامــا متفــاوت و جدا از
هماند اما در کاربرد نشــانههای بصری مانند تجزیه فرم و ایجاد
همزمانــی بصــری و بازنمایــی واقعیت مشــابهتهای بســیاری

ـری ذکرشــده قبــل از اینکــه در
دارنــد و در کل نشــانههای بصـ ِ
زیباییشناســی هنر نوین پدیدار گــردد در هنر آین ـهکاری ایرانی
ّ
متجلــی شــده بــوده اســت .طبــق جــداول ارائهشــده ،میتوان
ً
اجماال به این نتیجه دســت یافت که اشــترا کات صوری در این
دو هنر در ســه ویژگی کلــی یعنی تجزیه فــرم ،همزمانــی تصویر و
مســئله بازنمایــی واقعیــت ،قابــل تجمیــع اســت .امــا ماهیــت
ً
این دو هنر و بنیــاد معناشــناختی آن دو کامال بــا یکدیگر تفاوت
دارند .در آینهکاری ایرانی اصل بر انتقــال مفاهیم عرفانی ،اصل
ّ
تجلــی ،ماهیــت غیرمادی نــور و بیــان نظریــه وحــدت در کثرت
اســامی اســت که بهطورکلی از ّ
نص قرآن و ســنت اسالمی ملهم
شده اســت؛ حال آنکه مکتب کوبیســم در پی برهمزدن قواعد
پرســپکتیو و اصــول ترفندهــای تصویــری در بازنمایــی مناظــر و
ً
مرایاســت که در یــک ســاختار صرفا بصــری قابل تعریف اســت و
معنایی خارج از تصویر را تعقیب نمیکند.
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Comparison of the Refraction and
Multi Surfacification of the Iranian
Miror’s Art and Cubism.
Abstract

T

he mirror’s art is one of the Iranian traditional art. It is
mainly used for interior decoration of monuments. The
mirror can be considered the latest initiative of Iranian artists in the fine arts. Iranians have used it for interior design
and decoration. As a matter of fact implementation of designs with small and large mirrors are used to decorate the
interior surfaces of the buildings, which creates a brilliant
and sparkling space. The result is a consistent reflection of
light from the countless parts of the mirror and creating a
pleasant and dreamy atmosphere. The equivalent of this
brilliant atmosphere can be seen in various forms of modern
art, for instance, cubism. This article is an attempt to answer
the question whether there is a similarity between multidimensional images in Iranian mirror’s art and cubism. Thus
in order to achieve the purpose of the research, the author
has divided the common visual signs between the Iranian
mirror and the art of cubism into their visual signs. Hence
using a descriptive analytical method, visual concurrency
and collecting library and field information we will study
some aspects of the sample. The result of the matching and
the studies show; there are similarities between refraction
and multidimensional images in the Iranian mirror and
cubism regardless of the time and space conditions.
Keywords: Iranian Mirror’s Art, Cubism, Multi Surfacification,
Modern Art.
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