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 جسم  از   ترکیبی  موجودی   خود  نیز  انسان  و  است  مادی   جهان  بر  حاکم  اصول  از  دوتایی  های قابلت

 نداشته  تصویری   نقوش  جملهاز   بشری   هنر   در   نمودی باز   تواندنمی  معناها  این  یقین  به .است  روح  و

  و   نمادها  قالب  در  را  آنها   گاه  و  داده  بازتاب هستند،  که  گونههمان  را  معناها  این  گاه  هنر .باشند

 در  و  نیست   تضاد   معنای   به  همیشه  تصویری   هنری   آثار   در   هاتقابل . کشندمی  تصویر  به  هایینشانه

 معنای   مطالعه   برای  .یابندمی  معنا  یکدیگر  کنار در  و  ندشومی   یکدیگر  ۀکنند تکمیل  ،آثار  از  برخی

 عنوانبه   اثر  این  لذا   ؛داشت  ضرورت  هنری   شاخص  ای نمونه  انتخاب   تصویری   نقوش  در  هاتقابل

  دارای   آن   محتوای   و  عنوان، فرم  .گردید  انتخاب   امر  این  برای اشر،    معاصر  هنری   اثر   ترینتقابلپر 

تصاویر  نظر   از   اثر   این   و   بوده  بسیاری   های تقابل رنگ،  ساختار،  بیان،    حد  در  نقوش  و   شکل، 

پژوهش حاضر به روش توصیفی و   . است  بصری   متباین  و  معنایی  های ارزش  مشحون  اعجازآوری 

دهد،  می   پژوهش نشان  این  نتایجای انجام شده است.  منابع کتابخانههای  تطبیقی و با تکیه بر داده

  های کارکرد   به   آنها  تعمیم   در   و  رسدمی  نمونه  7  به  شب  و   روز  تابلوی   در   دوتایی  های تقابل  عدد

  و   بوده(  روایی  و  محتوایی)  کنشی  و  فرمی  دوتایی  ی ها تقابل  شامل  معانی،  منظر   از   ویژهبه   هنری 
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 مقدمه 
فرانسوی   فیلسوف  دریدا  تقابل  جزایری الژاک  دریاست.  توجه  مورد  مباحث  مهمترین  از  دوگانه  دیگر  های  و  دا 

دریدا،    .، ایجاد شده استانگاردهای دوگانه میهستی را بر مبنای تقابلکه بنیاد    ای ساختارگرایان است و براساس فلسفه

  ،دریدا  ۀبه عقیدهای دوگانه را هم دگرگون ساخت.  فکری غرب پدید آورد، مفهوم تقابلبا تغییرات اساسی که در نظام  

 چرخند.  های دوگانه میبلد و بر محور تقادر زیربنای تفکر غرب در زندانی دوقطبی قرار دادنرا  علمی  -فلسفی ۀاندیش

 (M.C Escher) ( معروف به موریس اشر )به انگلیسی :1972مارس    27  -1897ژوئن    17موریس کورنلیس اشر )

که  روشن خلق کرد زنی سایههنرمند گرافیک اهل هلند بوده که آثار شگرفی از حکاکی روی چوب، چاپ سنگی و قلم

که از مکاتب هنری    رود می)هنر دیدگانی( به شمار    1از هنرمندان اپ آرت   اشر  .است  از محاسبات ریاضی الهام گرفته

ق میدانی، حرکت  ی روشن حس عمکوشیدند که با استفاده از رنگ و سایهیستم بوده و هنرمندان این سبک میب   قرن

  ،استادانه از خطوط  ۀو استفادبه عنصر رنگ    ها با مهارت و تسلطسخن دیگر آن  و حجم را در آثار خود ایجاد کنند. به

معنا به نظر  مفاهیم مطلق، بی  فریفت. در آثار موریس اشر قطعیت ویدند که چشم بینندگان را میآفرهایی میپرده 

گیری دهد. تصاویر اشر دستاورد بهرهمیگیرد و اصالت آن را مورد چالش قرار  های دوگانه را به بازی میآیند. او تقابلمی

های عادی )در نگاه ما(  هان اشیا را فراتر از نظم موقعیتای است که جنامحدود انواع امکانات بالقوه  ۀنهوشمندانه از زمی

 آورد.فراهم می 

نظریات    ۀموریس اشر بر پای  های دوگانه در تابلوی روز و شب تقابل   ۀپژوهش حاکی از این است که دربار   ۀبررسی پیشین

با  ۀاثر مستقلی به رشت،  دریدا آثاری به بررسی تقابلاینتحریر درنیامده است.  پایانهای دوگانه پراختهحال  نامه اند. 

پژوهشی است تحت      1393  مقطع کارشناسی ارشد معصومه حبیبی افراتختی از دانشکده هنر دانشگاه الزهرا در سال 

  ،ارکردهای هنری آناللیل و ک  ۀهای دوتایی در سورمبارکه اللیل« و در آن تقابل  ۀهای دوتای در سور  تقابلعنوان » 

و با راهنمایی استاد محترم سرکار خانم دکتر موسوی    ها با تاکید بر نسخ خطی قرآن کریم ارائه دادهها را در کتیبهتقابل

های  های مختلف تقابلکه به بررسی جنبه  ین است که اثری بندی نهایی منابع حاکی از اجمع  لر به انجام رسیده است.

لذا تحقیق معاصر   ؛ده استش ، مشاهده ندر میان تحقیقات منتشر شده ،شناسی آن در این تابلو پرداخته دوتایی و گونه

ای های منابع کتابخانهپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهاز این منظر نو و بکر خواهد بود.  

 انجام شده است.

 و فریب بصری معنای اصطالح اپ آرت   .1

کارگیری عناصر هندسی به  دۀ بیستم اطالق شده است که با بهس  60ای از هنرهای دهه  آپ آرت در اصطالح به شیوه 

 پردازد.ذهنی براساس ایجاد خطای بصری می القای تصاویر

 
1 .Op Art (Optical Art) 
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دیدن ش با  موجودى  هر  تشکیل  یذهن  تصـویر  به  پیشین،  تجربیات  مفاهیمى  براساس  چشـم،  شـبکیه  روى  شده 

با آنچه دیده    را  رسد ارتباط میان تصویر روى شبکیهیهاى بصــرى هستند که به نظر م افزاید. گروهى از پدیدهیم

م  ،شودیم این یکاهش  بصرى هستنددهند.  فریب  واقع  در  فیزیک  هاآن.  ها  واقعیت  با  تقابل  ظاهردر  و یم   ى   شوند 

 .(85: 1391رستمی؛، )نوروزی طلب یابندینتیجه در مشاهده، چون امرى عادى و طبیعى نمود مدر 

تواند قصه یا تفسیری را عرضه دارد و مدعی بیان زندگی واقعی می  ازکه در استنباط  هنر یک قالب بیانگرانه دارد  

شود یا به ی، حس ما در دریافت دچار خطا مآثار برخی هنرمنداندر  های بسیار است.  ابل حقیقتی باشد که دارای تق

 ایم مواجه شده بصــرى  های فریباین هایى از اغلب در زندگى روزمره، با نمونه .گویدیاصطالح ذهن در ادراک دروغ م 

که توسط مغز تأویل    امل تصاویرى استایم. فریب بصرى شاى جالب یافتههاى معماگونهعنوان ســرگرمىیا آنها را به 

با آنچه واقعاًیو تفسیر م از مهمهای دتقابل  .استمتفاوت    ،وجود دارد  شوند و  و تأثیر    ستترین این ترفندها وتایی 

ر  تر د دقیقتر و نگرشی برای درک آن نیاز به بررسی جزئی  .معاصر داشته است  ۀ شگرفى بر جریان تصویرسازى در دور

با تحلیل آن و بیان    ،های دوتایی در تابلوی روز و شب موریس اشر را مورد توجه قرار داده. نگارنده، تقابلاستآثار  

ها را مورد ارزیابی  ایی در نقوش و مفهوم این اثر، آنهای دوتو نیز چگونگی ایجاد و درک تقابل  معانی صریح و ضمنی

 . کندمی طبقمن های دوگانه دریداتقابل یسته و باقرار داده و از زاویه جدیدی به آنها نگر

 2و تقابل معنایی شناسی تقابل مفهوم .2

رو شدن، با هم ه گردانده، با هم روبروی هدر لغت نامه دهخدا ]ت ب[ ]ع ص[ در لغت به معنی با هم روب  3مفهوم تقابل

 .استبا یکدیگر هم بر شدن  و روی شدنرویارویی شدن،  با یکدیگر هم 

-اما در معنی  ؛رودیکار م  هاصطالح تقابل معنایی دربارۀ مفاهیم متقابل یا در اصطالح سنتی معنای متضاد واژه ها ب

 . (14:  1393،  )حبیبی افراتختیشود قابل به جای تضاد استفاده میشناسی از اصطالح ت

 های دوگانه یا تقابل 4های دوتایی تقابل .3

تقابلیکی   انواع  تقابلاز  از اصطالح » های معنایی  « گرفته شده است  Binary oppositionهای دوتایی است که 

شناس بار نیکالی تووبسکوی واجدر زبان انگلیسی نشانه دوگانه بودن است و اولین   Binary(.  398:  1371)احمدی؛  

و آن را بنیان اصلی ارزش مراتبی معرفی کرد    (51:  1383)اسکولرز؛    م( از این اصطالح نام برد1938  - 1890روسی )

 شناسی و شناسی، نشانهن که ریشه در تاریخ فرهنگی دارد. این اصطالح کلی از مفاهیم کلیدی در حیطه نظریات زبا

 6و پساساختارگرایی  5های دوگانه در نقد ادبی، یکی از مفاهیم بنیادین ساختارگراییآید. تقابلنقد ادبی به حساب می

 
2. Semantic of position 
3. Taghabol  
4 . Binary opposition 
5.  Construction 
6.  Deconstruetion 
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اکشن(، اکثر مفاهیم براساس  در فلسفه ساختارگرایی )کانستر  .(25:  1393)حبیبی افراتختی؛  اختارشکنی( است  )س

دانند  بلکه در روابطی می  ؛در خود چیزهاها ماهیت و گوهر حقیقی چیزها را نه  است و آنهای دوگانه شکل گرفته  تقابل

 کنیم.دریافت میها را  شده و سپس ما آنکه در میان آنها ایجاد 

 های دوگانه دریدا تقابل  .4

فلسف )ساختارشکن  ۀ در  تقابل پساساختارگرایی  این  به  منتقدانه  نگاهی  » ی(،  و  است  داشته  وجود  دغدغۀ  ها  اولین 

  ساختارشکنی »نظام« است. نه به معنای تخریب آن، بلکه گشایش دادن به امکانات سازمندی و گردهم آیی ] ... [ 

( منطق سنتی  2004-1930)  7به گفته دریدا   .( ;1999Brannigan :69« )سیستم  است در  دیکانستراکشن تأملی

رو با به چالش کشیدن منطق تقابلی گذشته، سعی بر بیان منطقی اینگذشته آلوده نگاه تقابل و برتری بوده است؛ از 

او با    .استشکنی و دیکاسنتراکشن  ی شالوده نوین برای مباحث فلسفی داشته است که این منطق زیربنای طرح فلسف

او   برخی نظریات  .های فکری غرب را نابود کرداپ کتاب گراماتولوژی، تمام بنیانساختارشکنی خود در اولین چ ۀنظری

 اند. بخش تفاوت، آزادی و انتخاب شخصی دانستهبرخی دیگر هم آن را سیاست آزادی   دانند ورا نوعی تروریسم فکری می

(Bradley;2008:2)   ما  و  رسندنمی  نهایی  مدلول  به  هادال  که  افتد می  اتفاق  روایناز   متن  در  دریدا،  زعمبه  واسازی  

مراتب  دریدا سلسله  .باشد  فراهم   آن  به  کامل  دستیابی  امکان  آنکه  بدون  بینیممی  خود  قدمی   چند  در  را   معنی  یکسره

اولین  عنوان  کند و این واژگون کردن را بهما تعیین بخشیده است، واژگون می  شناخت  ۀتقابلی را که تاکنون به نحو

وار که موجب شود دوگانگی دیگری پدید آید  لبته نه به طریق مکانیکی و فرمولدهد. اراهبرد ساختارشکنی قرار می 

سازی«  به »خنثیدرنگ  ا محدود کند یا بیتواند خودش رلت نخست است. »دیکانستراکشن« نمیکه تنها عکس حا

های کالسیک اقدام  سازی تقابلدانش و نوشتار دوگانه، به واژگونوسیلۀ ژستی دوگانه و یک  بایست بهبلکه می  ؛بپردازد

  .(Derrida: 1982: 329« )تم پدید آوردجایی عمومی در سیس بهکند و نوعی جا 

تواند در فرم  مرکز می .ی دیگر مرکزی وجود نداردبیاندیشیم که گویگوید: ضروری است از این به بعد طوری دریدا می

اما یک کنش است، نوعی »نامکان«   ؛زیرا هیچ جایگاه طبیعی و ثابتی ندارد  ؛ یک موجودیت حاضر و حقیقتی به فکر بیاید

دریدا  همچنین    .(Derrida; 2005: 353)   گردندای وارد بازی میهای معنایی و نشانهجاییبهر جا شمابیکه در آن  

های دوتایی  حتی است که در آن مرز میان تقابلورزد: »مراد از گستره نامتعین، ساها تأکید میداللت   8« بر »عدم تعیین 

شود و دیگر تفکیک  میحقیقت و مجاز، زنده و مرده، وجود و ماهیت، دال و مدلول. گفتار و نوشتار و نظایر آن پدیدار  

کارگیری ساحت نامتعین، نفی نظام منطقی ارسطو، هگل و به طور کلی  پذیر نخواهد بود ] ... [ هدف او از به ها امکانآن

ای که  نها نتیجهشکنی به تهای شالودهاز تمامی بحث. (110: 1379« )ضمیران؛ ن استهای دوتایی ساختارگرایا ابلتق

ن نوعی ایتوان دست یافت، این است که هیچ نقطه شروعی که به خیر مطلق یا شر مطلق برسیم وجود ندارد و بهمی

سامدرن های نظری پی از پارادایمای دوگانه دریدا یکهتقابل  .(308:  1378،  )زیباکالم  جایی هستنددو مفهوم قابل جابه

ظهور رسیده است. در این    ۀ( به منص1980که در پی پاسخ به ساختارگرایی در سال )   استبه نام پساساختارگرایی  

 
7.  Jacques Derrida 

8. Undecidability 
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نهایت شکنی بیمی شود. بدین ترتیب معنا در ساختپارادایم معنا نامعین بوده و کثرت معنایی را برای هر اثر قائل  

 .(190-191 :1383، شمیسا)لذا قطعیت معنا وجود ندارد  ؛ستاست و به اصطالح باب علم و مکاشفه باز ا

 9هنرهای تصویریهای دوتایی در مفاهیم تقابل  .5

است و  مباحث برجسته    ازشناسی و...  ش همچون منطق، کالم، فلسفه، روانهای دان در بسیاری از شاخهمسأله تقابل  

 10،اند. در میان حکمای پیش از سقراط آن نظریاتی بیان کرده  ۀها درباراندیشمندان بزرگی در هر یک از این زمینه

کند و آن را مایه حیات  اره می به مسئله تقابل و تضاد در هستی و اهمیت آن اشنخستین کسی است که  11،هراکلیتوس

فیلسوف آلمانی   12،( و بعدها هگل110پس از او افالطون و فلوطین )همان؛    .(98  -97:  1387)هالینگ دیل؛    داندمی

ر هستی توجه نشان ل و تضاد دای به نقش تقابر سطح گستردهاز کسانی بودند که د  13( و یونگ 220-205)همان:  

یقین این سم و روح است. به تقابل از اصول حاکم بر جهان مادی است و انسان نیز خود موجودی ترکیبی از ج اند.داده 

تها نمیتقابل و  این تضادها  باشند. هنر گاه  نداشته  نقوش تصویری  ازجمله  بازنمودی در هنر بشری  را  قابلتواند  ها 

شاعر    14کشند. آندره برتونهایی به تصویر مینمادها و نشانه ها را در قالب  داده و گاه آن که هستند، بازتاب    گونههمان 

:  1378  ،)غریب کند  ر دادن ناسازگارها« خالصه می( تصویر را »در کنار هم قرا1996  - 1896پرداز فرانسوی )و نظریه 

)  15ارزاپاوند   .(39 آمریکایی  و منتقد  تابلوی 1972  -1885شاعر  ترسیم  تنها نقل محض و  ( معتقد است که تصویر 

از دید برخی    .(152)همان:    ات دور از هم تمرکز و تأکید داردها و احساسبلکه بر جمع میان اندیشه  ؛ ری نیستتصوی

ها  آیند. اما تقابلحساب می  صاویر هنری بهدیگر از منتقدان تقابل تنها در هیئت پارادوکس و گاه ایهام و تضاد، جزو ت

و در کنار    ندیکدیگر  ۀکنندها تکمیلو در برخی از آثار تقابل  یست تصویری همیشه به معنای تضاد ن  در آثار هنری 

 ابند.ییکدیگر معنا می

های دیگر  شانه رابطه آن با نیابد، بلکه ارزش آن ناشی از  ای قائم به خود معنی نمیبر مبنای اصل تقابل »هیچ نشانه

:  1387  ،اند: )چندلراین تمایزها بر دو نوع .  گیرد نشئت میها  معنا از تمایز میان نشانه  .( 25:  1382  ،)سجودی   « است

127  ) 

 قرار گرفتن عناصر در کنار هم( الف. همنشینی )چگونگی  

 ب. جانشینی )چگونگی جایگزینی عناصر به جای هم( 

 
9. Visual art  
10. Socrates 
11. Flavius Heraclius 
15. Georg William Friedrick Hegal  
16. Carl Gustar Jung 
17. Andre Breton 
18. Ezra Weston Loomis Pound 
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از راه رابطه به کمک  های  یکی  یا آفرینش این  بر جهان واقع  موفقیت هنرمند، کشف روابط تعاملی و تقابلی حاکم 

یا »اص و  مانند »ایجاد کنتراست«  بیانی  ابزارهای  تقابل در نشانه  .ل همنشینی« استشگردهای  از  های هنری یکی 

ار هنری هنرمند را فردی تیزبین، حساس  از سوی دیگر این شگرد در آث  .هنرمند برای بیان و انتقال معنا و مفهوم است

هنر    خوبی دیده و در غالبهای دنیای واقعی را بهروابط موجود میان عناصر و پدیده  که کند  معرفی میو جستجوگر  

 .خود جای داده است

 با نقوش تصویری  معنا ۀرابط .6

تصویری رابطۀ  ترین این ارتباط معنا و نقوش  نقوش تصویری و معانی نسبت به هم رابطه متعددی دارند ازجمله مهم

 16.شودها پرداخته میکه در زیر به آن  استمترادف و متباین 

 : اشتراک داشتن بین نقوش مختلف با معنای واحد مانند تصویر انسان و مرد »ترادف« 

که هر نقشی برای معنای مختص به خود تصویر شده باشد. مانند تصویر کبوتر، کتاب، خانه،   ست»تباین«: به این معنا

 خورشید. 

   17اشکال نقوش متباین  . 6.1 

های متباین نیز به اندازۀ خود نقوش متعدد، متغایرند و قبل از آنکه به تعریف تقابل در هنرهای تصویری و  معانی نقش

انواع آن پرداخته شود، الزم است که تعریفی اجمالی از انواع نقوش متباین ارائه داده شود تا جایگاه تقابل بر آن بیشتر  

 د.شوروشن 

 :انداشکال نقوش متباین بر سه قسم . 6.2

 . متقابل  3. متخالف         2.متماثل         1

 شوند. ترک باشد، دو شکل متماثل گفته میالف. نقوش متماثل: زمانی که دو نقش در حقیقتی واحد مش

نظر از اشتراکشان در پرنده بودن از نظر خصوصیات  مانند: کبوتر و عقاب که در پرنده بودن مشترک هستند اما صرف 

 دارند، دو نقش مختلف را برای تصویر شدن، دارا هستند.ذاتی که هر یک 

تصویر وجود ندارد. مانند  ها در یک  تند که مانعی برای قرار گرفتن آنب. متخالف: دو نقش با دو صفت متغایر هس 

ان  لیل اشتراکشاین دو نقش به د  .عنوان مثال دو نقش زن و مرد را در نظر بگیریدبه  ؛ماه«   /»آسمان/ زمین و خورشید

  ؛، متخالف نیز هستنددارندنقش صفاتی مخصوص به خود  اند اما به دلیل اینکه هر کدام از این دو  در انسانیت متماثل

گیرد که این خود نوعی تقابل است. بدین معنا که در نقش متقابل در شرایطی  ن تخالف در مقابل متماثل قرار میبنابرای

 شوند. متخالف نیز نامیده می 98، ر باشدیگر تخالف برقرا که بین آنها از یک جهت تماثل و از جهتی د

 
به آن پرداخته   9سرکار خانم حبیبی افراتختی در صفحه  ۀنامکه در پایان  استگرفته شده از ارتباط الفاظ با معانی  ارتباط نقوش تصویری با معانی بر   .19

 داده شده است.  تعمیمنامه در ارتباط نقوش تصویری با معانی در این پایان  .شده است
توضیح داده شده است، در نقوش تصویری مورد   10 ۀنامبرده در صفح ۀناماشکال نقوش متباین نیز بر اساس اشکال الفاظ متباین که در پایان  .17

 اند.تطبیق قرار گرفته و  به دست آمده 
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و از جهت و در زمان واحد  که در یک محل مشترک    هستند، با دو معنای جدا از یکدیگر  ج. نقوش متقابل: دو نقش

 گردند. مانند روز و شب.جمع نمی

 های دوتایی انواع تقابل  . 7

 شود: نها پرداخته می تابد که در زیر به آبرمییی انواع و اشکال متعددی را های دوتاتقابل

پس زوج نیست و    ؛در جفت »زوج و فرد« اگر چیزی فرد است  سازی است. مثالًهای دوتایی مکملاز انواع تقابل  یکی

 .(Asher;1994;138برعکس ) 

 ؛عکس آن صادق نیست  اما الزاماً  ؛کندرا ملزم میمنفی، واژۀ دیگر    ۀهای دوتایی از نوع تضاد، اثبات یک واژ در نوع تقابل

 . (138 ،)همان ما اگر سرد نیست ضرورتاً گرم نیستا ؛عنوان مثال اگر چیزی گرم است، سرد نیستبه

که اثبات  طوری ا هم در ارتباط مستقیم هستند. بههای دوتایی، دو واژه بدر این نوع از تقابل18: های دوتایی وارونگیتقابل

 کند.واژه دیگر را نیز ملزم میبات  یک واژه، اث

رفتن«،    های »باال/ پایین«، »آمدن/های دوتایی، نمونهدر نوع جهتی از تقابل  :های دوتایی جهتی، خطی و قطری تقابل

این است که اعضای جفت با   ،ها دارندکرد. خصوصیات مشترکی که این جفت  توان ذکر»رسیدن/ ترک کردن« را می

. این حرکت ممکن است به هستندیا دو جهت مخالف در حال حرکت    ای در یکشدهتعیین توجه به مکان خاص و  

 .(lyons;1981:281)سمت باال و پایین، چپ و راست یا عقب و جلو باشد 

رب« یا »راست، چپ: باال، پایین«  هایی مانند »شمال، جنوب، شرق، غ نمونه  توانمی   های خطی و قطری همبرای نمونه

یا طور خطی با دوتای دیگر در تقابلند )یعنی »شمال« با شرق و غرب ر کدام از اعضای این مجموعه بهرا نام برد که ه 

بنابراین »شمال« در    ؛در نظر گرفته شوند   19طور قطری هنگامی در تقابل متقاطرند که به   »راست« با باال و پایین( و

-283  ،)همان  در تقابل متقاطر با »پایین« است  تقابل متقاطر »جنوب« و »شرق« در تقابل متقاطر با »غرب« و باال

282) . 

 اثر موریس کورنلیس اشر  20تابلوی روز و شب  .8

  6×39در سایز    1938دو قالب در سال  روز و شب گراووری زیبا از موریس اشر است که با حکاکی چوبی و با استفاده از  

 سانتی متر به صورت افقی توسط دستان این هنرمند خالق تصویر شده است.

ارن با )دسته دوم آثار هنری هنرمند ( به بعد مق  1937  سال  از  بعد  اشر  شدهآفریده   تابلوی »روز و شب« در بین آثار 

شیو در  در  اشزندگی  ۀدگرگونی  و  است  گشته  پدیدار  نقش،  می  و   سیاه  تقارن  با  های بخش  قرار  که  سفید  گیرد 

  نقش   یک  بین   فاصله  پیمودن  با  و  اندمشابه  کامالً  شکل  و  جهت  نظر  از   سفید  و  سیاه   رنگ  اختالف  وجود  با   هامایهنقش

ر  این اث اشر در    دهیم.  انطباق  خودش  بر  را  هامایهنقش  این  توانمی  بالعکس  و  سفید  به  سیاه   رنگ  تغییر  و  سیاه  و  سفید

 
 نیز قرار داده شده است. Perspectivalواژه   consversenssبر برای این نوع تقابل عالوه  .18

19. Dimterically 

23. day and night 
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ریختن مکرر ابعاد  همتغییر اندازه و فاصله اشیا و بهازجمله  جوید.  بهره مىنیز  خود، از انواع شــگردهاى فریب بصــرى  

شود که فریب ابهام نامیده  اى مى عث ایجاد تفسیرهاى چندگانهبا  کهفضایى صفحه از دوبعدى به سه بعدى و بالعکس  

 . فریب تغییر شکل سود جسته استشود و بدین ترتیب از یم

 

 (Houle;1998:26تابلوی روز و شب اثر موریس کورنلیس اشر )  -1تصویر 

های سیاه و  طرح   های چهارگوش خاکستری در صعود به باالست که تبدیل بهز ساختارهای صوری این تابلو زمین »ا

کنند. ت راست با دو فرم متضاد پرواز میسفید به سمهای  های سیاه به سمت چپ و پرندهشوند. پرندهسفید پرندگان می

انداز روز را شکل بدهند. در سمت شوند تا آسمان و چشمند و یکی میرور هم میدر سمت چپ تصویر پرندگان سفید د

های  که توسط زمینانداز روز و شب آینۀ یکدیگرند  شوند. چشمذوب و تبدیل به شب می  راست پرندگان سیاه در هم

 . (9: 1389« )اشر؛ آیندها پرندگان میم از میان آن شوند که باز هتری یکی میخاکس

ها  توان این نقشمایهبا تقارن سیاه و سفید است که می  هاییبندی نقوش در آثار اشر دارای نقش ثر از لحاظ تقسیماین ا

در گرو اثر  این  یکدیگر منطبق ساخت.  از محور عمودی روی  اشر  هرا  آثار  به آنکه پیش بندی  اشاره شدتر  در    ،ها 

ای قرار دارد و یکی از موارد مورد اهمیت در تابلوی روز و شب اشر، استفاده از عناصر مشابه  بندی تصاویر آینهگروه 

  ،)داندیس ها دافع یکدیگرند  د و غیرمشابهکنن ری عناصر مشابه یکدیگر را جذب میطبق گفته داندیس، در زبان بص  .است

1395 :63) . 

فت. فضاهایی  دنیای ابهام و تردید را یا  ،توان فضای رمزآمیزمچون بسیاری از دیگر آثار اشر میدر »روز و شب« اشر ه

ترین صورت هنری عرضه داشته  زمان ماست و اشر آن را به تکاندهتصویری از مشخصه مهم از    ،که به تعبیر ال توبر

یافتنی با رهایی و شادی میان  نم و تنهایی مرموزی در کشاکش تقابل پایان در این تابلو غ  .(Teober;1974;2)است  

گردد. روابط جهات و خطوط با یکدیگر و با جهات و  های ظریف و ایستا احساس میو فرمهای پرانرژی و رونده  فرم
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ها کشش  ین فرم اند و تقابل اآوری به تصویر کشیده شده طور شگفت برند بهبا آنها در تقابل کامل به سر می  خطوطی که

 نمایانند.پنهان را بیشتر می

 های دوتایی در تابلوی روز و شب تقابل .9

 :اند ازکه عبارت های دوتایی که در اثر استخراج شده است تقابل

 ؛ تقابل دوتایی روز و شب .1

 ؛ های سفید و سیاهتقابل دوتایی رنگ .2

 ؛ تقابل دوتایی آسمان و زمین .3

 ؛ نقوش مثبت و منفیتقابل دوتایی  .4

 ؛تقابل دوتایی جهات حرکت به سمت راست و چپ .5

 . تقابل دوتایی سطح و حجم در بازنمایی تصویر .6

دوتایتقابل .7 ویژگیهای  حاضرسا  های کنشیی  پیوستگی،  و  شامل: گسستگی  که  روایی(  و  و )محتوایی  زی 

پردگی، تحرک و آرام، تلویح و بیالغه، پر، وحدت و پراکندگی، مختصرگویی و مبسازی، انقباض و انبساطغایب 

 ؛عنصری، واضح و محو و رواییعنصری و چند ت و انحراف از واقعیت، تک یکید، مطابق با واقعأطرفی و تبی

 گیرند: های دوتایی در هنرهای تصویری جای میکلی از تقابل  ۀشده، در دو گونهای دوتایی استخراج این تقابل

بندی، بافت، قرینگی  اصلی یا زمینه، ترکیب  ۀ رنگ، گستر های دوتایی فرمی که شامل نقطه، خط، تاریک روشن،  . تقابل1

، سیاه  های دوتایی روز و شبتقابل  ۀکنندایجاد   ها،. این تقابلکه در ابعاد بصری آن قابل مشاهده است  استو جهت  

جهات حرکت به سمت راست و چپ و سطح و حجم در  است که شامل    سفید، آسمان و زمین، نقوش مثبت و منفی

 . ندشوبازنمایی تصویر می

  ۀ کنندآیند و بیانمی  وجوده  های دوتایی در فرم اثر بی )محتوایی و روایی( که از تقابلهای کنش های ویژگی. تقابل2

  ؛ ها و زبان وجود ندارندواقعیت یا رمز، سمبلشده از  سازی نا فقط در تصاویر و اطالعات شبیهمعکه    شوداین امر می

بندی و  بیان بصری یک نقش در اثر و ترکیب، فنون مختلف در  هاتوان معنا را در تقابل میان صفات، ویژگیبلکه می

هایی نظیر، رنگ، بافت، ت. منظور از اجزای سازنده، پدیدهکومپوزیسون اجزای سازنده و روایت پنهانی این اثر نیز یاف

های  مختلف در بیان بصری، تقابل ویژگیبندی با معنای کلی اثر است و این فنون  نسبت و... و رابطه آنها در ترکیبعد،  ب

 گیرند.حتوایی و روایی( اثر را دربر میکنشی )م
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ارتباط بین  گوی این حرکت از برقراری  وگفت  .گیرددر این اثر، حرکت مشخص را پی می  های دوتاییقابلتلفیق این ت

رسی هر یک از آنها  رسند که در جدول زیر به بربیننده و تصویر آغاز شده و در بینش تقابل روز و شب به باور می 

صورت کامل  دیگری از این نگارنده به  21ۀدر مقال  های دوتایی در مبانی هنرهای تجسمی براساس تقابلشود.  پرداخته می 

های دوتایی با ماهیت تجسمی اشکال نقوش متباین در  فرمی و کنشی تقابل  ۀدو گون  ،اس آناسبر  .ده استشبیان  

 شامل   های معناییهمچنین تقابل  .و رنگ منطبق است  نقطه، خط، تاریکی و روشنایی، گستره اصلی یا زمینه، بافت

در این پژوهش بر آن    .شودمی  در هنرهای بصری   ریتم   بندی، فضای مثبت و منفی، جز و کل وقرینگی، ترکیبجهت،  

ده و در جدول زیر به تطبیق آنها و چگونگی ایجاد هریک از آنها توسط شاساس، این موارد در اثر موردبحث استخراج  

 هنرمند پرداخته شده است.

 های دوتایی تابلوی روز و شب، اشر و انواع آن، مأخذ: نگارندهتقابل   -1جدول شماره 

های دوتایی تقابل

روز و شب تابلوی 

 اشر 

 های دوتایی تابلوی روز و شب اشرانواع تقابل 

 براساس نقوش 

براساس  

تقابل 

 معنایی 

براساس تقابل  

تاریکی و 

 روشنایی 

 براساس تقابل بافت
براساس  

 تقابل رنگ

 روز و شب 
نقوش متمایل  

 نقوش متخالف 

تقابل  

 مکمل

کم و زیاد کردن 

نور، دوری و  

نزدیکی خطوط، 

رنگ  استفاده از 

 های تیره و روشن

تقابل بافت نرم و 

 خشن، تیره و روشن، 

تراکم خطوط کم و زیاد  

 و مایل به چپ و راست

تقابل متضاد  

 و مکمل

 نقوش متخالف  سفید و مشکی
تقابل  

 متضاد 

استفاده از  

های تیره و رنگ

 روشن

تغییر تراکم و ترکیب  

خطوط خطوط مورب 

چپ و راست در تقابل  

 رنگیهای بافت لکه 

تقابل مخالف  

 و مکمل

 آسمان و زمین 
نقوش متمایل  

 نقوش متخالف 

تقابل  

مکمل 

جهتی  

 قطری 

کم و زیاد کردن 

نور ، دوری و  

 نزدیکی خطوط

تغیر تراکم خطوط،  

تقابل نوع خطوط مورب 

 و افقی

 تقابل مکمل 

 نقوش مثبت و منفی 
نقوش متماثل  

 نقوش متخالف 

تقابل  

 مکمل

کم و زیاد کردن 

دوری و  نور، 

نزدیکی خطوط، 

استفاده از  

های تیره و رنگ

 روش 

 تقابل متضاد  تراکم خطوط

 
24. A Comparative Study of Derrida's Binary Opposition Theory in Visual arts 
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 صدف پورمحمود، اشرف سادات موسوی لر

جهات حرکت به 

 سمت راست و چپ 
 نقوش متقابل 

متضاد  

جهتی  

خطی 

 قطری 

کم و زیاد کردن 

نور، دوری و  

نزدیکی خطوط، 

استفاده از رنگ  

 های تیره و روش 

تغییر تراکم و ترکیب  

 خطوط
 تقابل مکمل 

سطح و حجم در 

 بازنمایی تصویر
 نقوش متخالف 

تقابل  

 مکمل

کم و زیاد کردن 

نور، دوری و  

نزدیکی خطوط، 

استفاده از  

های تیره و رنگ

 روش 

تغییر تراکم و ترکیب  

 خطوط
 تقابل مکمل 

 

تقابل های  

دوتایی 

تابلوی روز 

 و شب اشر 

 های دوتایی تابلوی روز و شب اشرانواع تقابل 

براساس  

تقابل در 

 جهت 

براساس تقابل  

معنای مثبت و  

 منفی 

براساس تقابل جز 

 و کل

براساس تقابل  

خطوط عمودی و 

افقی مورب و 

 متقاطع 

 براساس تقابل ریتم

 روز و شب 
تقابل به  

سمت چپ و  

 راست

قسمت های شب 

تابلو فضای  

، مثبت 

های روز  قسمت

تابلو معنای  

 منفی 

پرنده ها از کل به 

اند. نقوش جز رسیده 

ین از های زممکعب 

کلیات آغاز و به  

ها  جزئیات پرنده 

 شوند. ختم می 

رودخانه ها و آسمان 

از جزئیات شروع و 

در نقطه افق به  

صورت کلی بازنمایی 

 گردند.می 

تقابل خطوط  

عمودی، افقی، مورب 

و متقاطع در هر دو  

 جفت روز و شب 

تقابل ریتم یکنواخت، 

تقابل در ریتم تکرار  

تکاملی، تقابل در ریتم  

 موجی

سفید و 

 مشکی

تقابل به  

سمت چپ و  

راست، تقابل  

جهات خطوط 

 مورب و مایل

های قسمت

مشکی تابلو  

فضای مثبت،  

های قسمت

سفید تابلو فضای 

 منفی 

کیدی با  أتقابل ت

رنگ بر جزئیاتی  

همچون نقش  

ها در میان کل  پرنده 

 تصویر

تقابل خطوط  

 متقاطع 

تقابل ریتم یکنواخت، 

تقابل در ریتم تکرار  

، تقابل در ریتم  تکاملی

 موجی
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آسمان و 

 زمین

تقابل باال و 

 پایین 

آسمان روز  

، فضای منفی 

زمین شب فضای 

مثبت ، آسمان  

شب فضای 

مثبت و زمین  

 روز فضای منفی 

قطعات زمین به  

عنوان جزئی از کل 

، جهان مادی 

های سفید و پرنده 

مشکی به عنوان 

جزئی از آسمان و 

 جهان معنوی 

خطوط  تقابل 

عمودی و مورب و 

 افقی

 تقابل ریتم یکنواخت

نقوش  

مثبت و 

 منفی 

تقابل چپ و  

 راست

نقوش مثبت در 

برگیرنده فضای  

 مثبت، 

نقوش منفی  

  ۀ دربرگیرند

 فضای منفی 

کید  أنقوش ت

پرندگان از کل به 

، ختم نقوش  جز

کیدی حرکت  أت

ها از کل در رودخانه

پایین به سمت جز 

 در باالی تصویر 

تقابل خطوط  

، افقی  و عمودی 

 مورب

تقابل در ریتم  

یکنواخت، تقابل در 

،  ریتم تکرار تکاملی

 تقابل در ریتم موجی

جهات 

حرکت به 

سمت 

راست و 

 چپ 

تقابل چپ و  

 راست

نقوش سمت  

راست فضای  

 مثبت، 

نقوش سمت  

 چپ فضای منفی 

نقوش تاکیدی  

پرندگان از کل به 

 جز 

تقابل خطوط  

مورب، عمودی افقی، 

 متقاطع 

تقابل در ریتم  

یکنواخت، تقابل در 

ریتم تکرار تکاملی،  

 تقابل در ریتم موجی

سطح و 

حجم در 

بازنمایی  

 تصویر

تقابل رشدی  

به سمت باال و 

 پایین 

احجام  فضای 

مثبت، سطوح  

 فضای منفی 

احجام موجود در اثر  

به عنوان جزئی در 

میان کلیات سطوح  

تصویر قرار گرفته 

 اند

طوط  تقابل خ

عمودی، افقی، مورب 

 و متقاطع 

حجم ها دارای ریتم  

تکاملی، سطوح دارای  

ریتم یکنواخت و 

 موجی

 

 های کنشی، ماخذ: نگارنده یی تابلوی روز و شب اشر در ویژگیهای دوتاتقابل -2جدول شماره 

 های کنشی تابلوی روز و شب اشر های دوتایی ویژگیانواع تقابل

 گسستگی و پیوستگی های دوتایی تقابل

 سازی های دوتایی حاضرسازی و غایبتقابل 

 های دوتایی انقباض و انبساطتقابل 

 های دوتایی وحدت و پراکندگی تقابل 

 های دوتایی مختصرگویی و مبالغه تقابل 

 های دوتایی فن پرتحرک و آرام تقابل 

 های دوتایی تلویح و بی پردگیتقابل 

 طرفی و تاکیدهای دوتایی بی تقابل 
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 های دوتایی مطابقت با واقعیت و انحراف از واقعیت تقابل 

 عنصری و چندعنصری های دوتایی تکتقابل 

 های دوتایی واضح و محوتقابل 

 های دوتایی روایی تقابل 

 

    گیرینتیجه

واقع  ها در یک اثر تجسمی در دال   .هاستای از دالثر هنری دارای تقابل بصری گستردهیک ا  دهند که ها نشان مییافته

با تکثیر معنای خودنقوش یک ت بازنمایی صویر هستند و  ها در موقعیت دهند. معانی دال انی را نمایش میپایبی  22، 

اش  اثر و حال روزگار و جامعه  ۀبینندکه بسته به  چرا  ؛یان و ختمی بر آن متصور نیستکنند که پاحرکت می  23معلومی نا

ها در حالت  نشانه  شود که هر کدام دالی است بر مدلول دیگر.معانی گوناگونی از آن برداشت میدر هر زمان و هر مکان  

نتزاعی و متعلق به  بر مفهومی صریح و واقعی، دارای مفاهیم ضمنی، اهای دوتایی در یک اثر هنری بصری عالوهتقابل

های  شود که دارای نشانهرو می ه بیننده پیوسته با نقوشی روب،  محتوایی و رواییو در کنش    استشناسی نیز  فرازبان نشانه

زگان مختلف( است  ای )رم های مختلف نشانهاصل عملکرد نظام های دوتایی یک اثر هنری بصری ح تقابل  .شمارندبی

پس نقوش متقابل یک اثر بصری دارای مفهومی باز است و تا به   ؛شودهای مختلف نقوش متجلی میکه در قالب الیه

گیرد و  ز تحلیل نقوش صورت میشناختی هنرهای بصری ا های دوتایی در نشانهتحلیل تقابل.  ها زایش معنا داردانت

 ای را در انزوا بررسی کرد. نشانهتوان نمی

های بصری  ایی در ماهیت عناصر بصری و کیفیت های دوترسد اوال وجود تقابلآنچه در این بحث مهم به نظر می    

های دوتایی تصویرشده در تابلوی روز  و محتوایی در این اثر است. تقابلوجود تقابل فرمی    تابلوی روز و شب اشر و ثانیاً

های  رت روابطی پنهان باعث اتصال قسمتحدت یکدیگر به صویک ملودی منطقی در اثر بوده که با و  ۀو شب نتیج 

دیگر  مختلف تابلو به یکدیگر گشته که درنهایت کمپوزسیون این اثر را استحکام بخشیده است که در عین تقابل با یک

ه است  آوردنواز را به وجود  برتری نیافته است و یک تقابل چشمهای آن بر قطب دیگرش  یک از قطب هیچ   ،برابر بوده

پایان در معنای اثر  ای بیشمندانه هنرمند اثر است و زنجیرهآوری بسیار دقیق و هومایۀ فنکه زبانی نوین یافته و دست

به بهترین   ،های دوگانه استترین ویژگی تجسمی که همان تقابلرا ایجاد کرده است. اثری که در اوج سادگی از مهم

سازد و  غیرقابل انکار میفته است که تسلط هنرمند را به مبانی زبان بصری،  نحو ممکن برای مطلوب شدن بهره گر

کر خاص هنرمند است که ها بر دیگری برتری نداشته و برخاسته از تفهای این تقابلیک از قطبدهد که هیچ نشان می

همچنین    .شوند م زاده میدر درون هم رفته و از ه مان بودن روز و شب و گردش ایام در کره زمین است که  نشان از توأ

هایی آزاد و رها  پرنده   همچون  ،گردندیگر پیوند خورده و به هم مبدل میآسمان و زمین که در عین تقابل به یکد

شوند و این همان چرخۀ مرگ و حیات یا همان تولد دوباره است و سیاه و سفید که نماد جنگ و صلح است و  می

 
22 . Representation 

23 . Indeterminacy  
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همگی آنها نشان از عدم قطعیت و ماندگاری زندگی و بازگشت از عالم مادی و  تمامی نقوش متقابل دیگر این اثر که  

ایان مرگ و زندگی( و نیز حضور  بیان دو مقوله بی پعکس آن و تولدی دوباره )  زمینی به عالم معنوی و آسمانی و بر

های  ؤثر و مفاهیم پنهان شده بر تقابل که از عوامل م  هستند  و خوبی و چرخش روز و شب و ...  ، بدی  توأمان صلح و نزاع 

های آن ارائه  تفسیری صحیح از تقابل های دریدا  نقوش و تطبیق و تحلیل با دوگانه  نقوش این اثرند که با واکاوی این

 شده است.
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