
 هائی با نقوش تزئینی شبیه به تذهیبآینه     

 نگارگریهای چهرهاز  متأثرهائی هائی با چهرآینه  

 هائی به شکل دایره، مستطیل و حتی شکسته!آینه           

 

دبی مضمون های خود را دارد. به لحاظ تاریخی، آینه در متون عرفانی و اکار با آینه، دشواری

شده است.  های متنوع استفادهاست. همچنین در آثار هنری، از آینه به شکل مکتوباتبسیاری از 

عصارزادگان  آیا آینه در آثار ساراهای خود را داد. بنابراین کار با آینه مخاطرات و محدودیت

 معنائی جدید یافته است؟ 

ه باشد، عینیتی در آثار عصارزادگان، آینه بیش از آنکه بخواهد کارکردی نمادین و یا تمثیلی داشت

ود خهای عصارزادگان به جای بازنمائی تصاویر، مادی دارد و خود موضوع دیدن است. آینه

دف ای در جهت هدفی دیگر باشند، خود هاند. در نتیجه، به جای آن که وسیلهموضوع دیدن

بازنمائی  قشنگاه یا مظهریت و نه در ها نه در نقش تجلیبنابراین آینهاند. بررسی و مشاهده شده

 ارزش پیدا ش روی آن، بسان شیئْوت آینه، فرم آن و نقاند. مادیّمعنا یافته ،و تصویرگری چیزی

 یافته است. کرده و استقال

ت شبه صورت خراشیدن پگونه های تذهیبنقش ها است.وجه دیگر آثار، مربوط به نقوش آینه

ی جا تسجمی از کنکاش یا کاوش در معناگذاری پدید آمده است. خراش در اینآینه و رنگ

آوری و این یاد ،این نقوش است. در دل خراش، احساسی از آزار و رنجش نهفته است. بنابراین

ها در مایهی این نقشاشاره به نقوش سنتیِ گذشته نشانی است از فقدان.... فقدانِ حضور زنده

  امروز.زندگی 

به اجرای ظریف نقوش که با قلم موگربه انجام  ی اجرا و خراش نیز مهم است. در مقایسهنحوه

جه رنجا به صورت خراش و رنجه، نقوش در ایندقیق داشته شده و پرداخت و دورگیریمی

جاد کرده و قرینه نیست. اگر نقوش ا ایلتی از سیالیت رقوش، حااجرا شده است. کیفیت این ن



شده، در خود ثبات و اطمینان به همراه داشته، تزئینی در گذشته به صورت دقیق و قرینه اجرا می

این که نقوش این  یجهنت .ثباتاند و همچون خطوطی بر امواج آب بیجا نقوش سیالاما در این

 مجموعه در بازخوانی نقوش سنتی، وجهی نقادانه دارد.

های درکل کادر و اجرای نقوش درون آن نیز مطرح است. کادر ارتباط با شاین وجه نقادانه 

ه ولی ها نیز دقیقا هندسی بودی آنی دایره و مستطیل، در مقابل نقوشی که طرح اولیههندس

رده کسه را برای مخاطب فراهم وگوئی شکل داده که امکان مقایتاجرای آن هندسی نیست، گف

 است.

های ناهشیار ها که به تعبیر او بیانگر تالشعصارزادگان در نقوش و نگاره کندوکاواما 

نگاه  هاشود. زمانی که مخاطب به آینهل میجمعی)ناخودآگاه( است، با مشارکت مخاطب تکمی

ره و پرتره هچاند و گاه اش همنشینها در کنار چهرهبیند، پرترهکند و خیره به آینه خود را میمی

ود گیری صورت بر صورت، امکان دیدن خگیرند. این رو در رو شدن و قرارروی هم قرار می

ال امکان حا .میانه قرار بگیردتواند در این کند و مخاطب میامروز و خود دیروز را فراهم می

او  ی او مربوط است و به امروزگیرد. تاریخی که به گذشتهاز تاریخ برایش شکل می پرسش

 گره خورده است.

ی آینه و ر سنتپررنگ دارد و عناص بیان نقادانه، حضوری سارا عصارزادگانبه نگر من در آثار 

ی ا دیدهبگرچه او  ه به امروز پیدا کرده است.تهای نگارگری معنائی وابسنقوش تذهیب و چهره

أله در این مس و زده است ی، دست به خلق اثرهنرهای سنتاحترام و احساسی از تعلق خاطر به 

صور با این حال ت ،خوبی آشکار است اش بهی او و همچنین در بیانیههای گاه شادمانهرنگ

و  ستاهای دیگر در کارها فراهم شده کنم خواست او بر آثار تحمیل نشده و امکان تفسیرمی
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