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چکیده
ایماژیسم یا تصویرگرایی در ادبیات قرن بیستم ،تحت تأثیر شعر تصویرگرای ژاپن موسوم به هایکو ایجاد شد.
این مکتب با اولویت قرار دادن انعکاس تصاااویر واقعگرا به دور از انتزاعات پیچیده متون گذشااته به فعالیت پرداخت.
هایکو بهعنوان مش ا

ترین نمونه آثار ایماژیسااتی ،به دلیل کاربرد فراوان تصااویر برای انتقال مفاهیم ذهنی شاااعر،

بیشاترین تطابق و همگونی را با فن عکاسای از میان سااایر هنرهای تجساامی دارد .این پژوهش با قرارگیری در حوزه
مطالعات بینرشااتهای به بررساای آنالوژیک ساااختار و عملکرد هایکو در مقایسااه با تکنیکهای عکاساای از طبیعت
میپردازد .پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ااا تحلیلی برخی از اشعار کتاب «هایکو شعر ژاپنی از آغاز تا امروز» را که
برگردان احمد شااملو و ع.پاشایی است بهعنوان مرجع تحلیل و تطبیق خود قرارداده و وجوه مشترک این سبک شعر
را با مؤلفههای مهم در شااکلگیری یک عکس مقایسااه نموده اساات .این پژوهش کوش ایده اساات با بررس ای تأثیرات
متقابل و تطبیق مفاهیم دو رشته ادبیات و عکاسی در هایکو به نمایش اندیشه و نگاه مشترک بشر به پدیدههای واحد
و شایوههای بیان م تلف آنها دسات یابد .برآیند این مطالعه شناخت هرچه بیشتر غنای تصویری سبک شعر هایکو،
درک شباهتها و تفاوتهای نحوه بیان در ادبیات و عکاسی و جلوههای ارتباط این دو حوزه است.
کلیدواژهها :ایماژیسم ،تصویرگرایی ،هایکو ،عکاسی ،طبیعت.
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مقدمه

ثبت تصااویر از طریق عنصار توصیف در نوشتار ،بسیار پیش از آنکه ابزارهای م تلف عکاسی و تصویربرداری
در قرن نوزدهم میلادی اختراع شااوند به وجود آمد .این موضااوع نمایانگر گرایش ذات بشاار به عرضااۀ اندیشااه و نوع
نگرش خویش دربارۀ پدیدهها بود .به واساطۀ این امر ،کاربرد گستردۀ ایماژ یا تصویر آفرینی در ادبیات منظوم و منثور
ملل به عرصاه و مجالی تبدیل گشات که طی آن نویسانده از زاویه دید خود به تجسم ابژههای مورد نظر میپردازد و
دیدگاه خود را نساابت به پدیدهها همچون ترساایم تابلو یا ثبت یک عکس بیان میکند .هرچند آنچه میان توص ایف و
مشااهده تفاوت عمده ایجاد می نمود ،فهم جزء به جزء م یلۀ انساان متناساب با پیشااروی توصیف در مقابل دریافت
یکجای ابژه توسا چشام در خلال مشاهده بود .این امر به مرور باعا افزایش کاربرد عنصر خیال در توصیف و فاصله
گرفتن از واقعیت گردید .همچنین ،عرضۀ یک توصیف علاوه بر آنکه گاهی متضمن مقاصد م تلف مؤلف از بیان است،
تصاویر بسیاری در ذهن م اطبان ایجاد مینماید حالآنکه پس از ابداع تکنولوژی عکاسی ،در هر ثبت تنها یک تصویر
حاصل میشود که میتواند برداشتهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد:
«نقاشای قادر است واقعیت را بی آآن که دیده باشد سر هم کند و ببافد .س ن ،طبیعت ًا نشانههایی را به هم
میآمیزد که مصادا هایی دارند ،تمامی این مصادا ها اما میتوانند «اوهام» باشاند و در بیشتر مواقع هم هستند .در
عکاسای ،درسات برعکس چنین سااخت و پرداختهایی من هرگز نمیتوانم انکار کنم که چیزی آنجا بوده است .این
میان تلفیقی هست :از واقعیت و از گذشته( ».بارت)31-39 :7931 ،
تکنولوژی عکاسای پس از تلاشهای بسیار در سال  7393به دست آمد (ر.ک :ادواردز .)12-19 :2009 ،این
پدیده در آساتانۀ شاکلگیری ایماژیسم ادبی ،ثبت پدیدهها را از شکل نوشتاری و درک به واسطۀ قوۀ ت یل م اطب،
به شایوهای عینی و قابل دریافت از طریق چشام تبدیل نمود .بشر از رهگذر عکاسی توانست به شناخت گستردهای از
جهان پیرامون خود در مقیاسهای کوچک و بزرگ دسااتیابد و موقعیتهای م تلف و گاه دور از دسااترس را بدون
حضاور مساتقیم تجربه نماید .عکاسای به تعبیری تمایل به واقعگرایی انسان را از آنچه پیرامون اوست نشان میدهد.
«چون عکس ،رخداد محض است و نه هیچچیز دیگر (همواره چیزهایی در میان است که نشانش میدهد) ااا برعکس
متن که به دلیل تأثیر نامنتظر یک تکواژه ،قادر به عوض کردن شاااکل جمله از توصااایفی به خبری اسااات» (بارت،
 .)14 :7931علاوه بر این ،ساارعت ارائه و انتقال مفهوم توساا عکس در مقایسااه با متن ،نقاشاای و دیگر هنرهای
تجسمی گواه رشد و تحول جوامع بشری و ارزشمندتر شدن مفهوم زمان است.
مکتب ایماژیسام ( )Imagismیکی از جلوهگاههای اهمیت موضوع تصویر ،واقعیت و زمان در ادبیات محسوب
میگردد .ایماژیساام یا تصااویرگرایی در ادبیات به معنای پرداختن به تصااویر و نمود محض پدیدهها اساات .این مکتب
انگلیسای  -آمریکایی نشأت گرفته از سمبولیسم که برای اولین بار ازرا پاوند ( )Ezra Poundآن را در فاصله سالهای
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 7372تا  7371مطرح کرد ،شاااکل نوینی از ادبیات مدرن را ارائه نمود که تصاااویرساااازی و عینیتگرایی در مقابل
مفاهیم انتزاعی متون و اشعار گذشته در کانون توجه آن قرار داشت .ایماژیسم تحت تأثیر آشنایی غرب با اشعار ژاپنی
موساوم به هایکو برای بیان مستقیم مطالب یا اشیاء به زبانی ساده و کوتاه به وجود آمد (ر.ک :شمیسا.)741 :7939 ،
اسااتفاده از زبان رایو و خودداری از تکلف در اشااعار و متون گذشااته روش دقیقتری برای انتقال حس لحظه مؤلف
اسات .ایماژیسام واقعیت را بدون هیچ ااهارنظر و دخالتی به تصویر میکشد و برای فهم آن توصیف و توضیحی ارائه
نمیدهد .امی لوول در مقام یک ایماژیسات میگوید «تصویر نمایانگر واقعیت است چرا که آن را مستقیماً و بیواسطه
درک میکنیم .کار ما فق مجسم نمودن تصاویری است که دریافت کردهایم( ».اولسن)73 :2003،
تأثیر ابداع تکنولوژی عکاسااای بر ادبیات قرن بیساااتم میلادی در زندگی حرفهای بسااایاری از مشااااهیر و
نظریهپردازان ادبی همچون ویرجینیا وولف ،فرانتس کافکا و رولان بارت مشاااهده میشااود .برای مثال ،ویرجینیا وولف
که از پانزدهساالگی مجذوب عکاسای شاده و خود نیز مجموعه عکسهایی را پدید آورده است «در خاطرات ،نامهها و
مقالات خود در مورد عکاسای مینوشات و از اصطلاحات عکاسی جهت توصیف در داستانهای خود استفاده مینمود»
(کانینگهام .)12 :2004 ،همچنین ،کافکا تحت تأثیر این موضاوع در سه اثر مشهور خود به نامهای مسخ ،مفقودالاثر و
محاکمه به طرز آشااکاری از موتیف عکس و عکاساای بهره برده اساات به گونهایکه معاصااران وی معتقدند برای درک
آثار او باید با هنر عکاسی هم آشنا باشیم« :آثار کافکا عکاسانه هستند از آنرو که زاویۀ دید آنها قدرت نهفته واقعیت
را همانند ناخودآگاه بصری خود نمایش میدهد( ».داتلینگر)27 :2001،
علاوه بر تجلی تکنولوژی عکاساای و تأثیر آن بر شااکلگیری ایماژیساام ،چنانکه اشاااره شااد میتوان سااابقۀ
تصویرگرایی ادبی را در هنر دیرین هایکو سرایی پی گرفت:
«هایکو ،موجزترین و کوتاهترین شااعر غنایی در ادبیات ژاپن اساات .آ ...این نوع شااعر در اصاال از هفده هجا
تشااکیل میشااود و منعکسکننده برخورد آنی شاااعر با شاایئی یا صااحنهای طبیعی و حتی پیش پا افتاده و حیوان یا
حشارهای است .سراینده هایکو با مشاهده موضوع یا تصویر طبیعی ناگهان به تجربهای شهودی عمیق ًا دست مییابد و
هستی و جوهره آن را آ ...با کمترین واژگان در تصویری متجلی میسازد» (مدرسی.)7930:411،
چنانکه احمد شاااملو میگوید ،هایکو «تعلق به ساانتی دارد که فق به چیزها مینگرد» (شاااملو و پاشااایی،
 .)90 :7939اهمیت بازنمایی تصااااویر طبیعی و تمرکز بر جزئیات در هایکو ،در ایجاد مشاااابهت و حلقۀ ارتباط میان
ادبیات و عکاسای نهفته است .در واقع ،هایکو « نوعی شعر تصویری یا عکس فوری از طبیعت است که در پهنۀ واژگان
پدید میآید» (قاسمنژاد .)7197 :7919 ،همانطور که در توضیح مش صههای ایماژیسم بیان شد هایکو نیز به دنبال
سااختار انتزاعی و مصنوعات پیچیده ادبی نیست و صرفاً تصویری از همآهنگی درون انسان با آنچه مشاهده میکند را
ارائه میدهد .واژگان به مثابۀ اشایاء در عکاسای ،ابزار تولید تصاویر در اشاعار هایکو هستند و ابژکتیو بودن این سبک
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شاعر گواه این مساأله اسات .التذاذ هنری ترکیب دو حوزۀ شعر و تصویر در هایکو مضاعف است چرا که از این طریق
م اطب میتواند در یک لحظه در هر دو فضااای ذهنی یادشااده قرار گرفته و ویژگیهای آنها را در تلفیق با یکدیگر
تجربه کند.
تصاویرسازی از طبیعت در ادبیات کلاسیک ایران نیز همچون سایر ملتها در بیشتر اشعار و متون ادبی کهن
در قالب وصااف طبیعت ،فصااول و یا دیگر صااحنهپردازیها به کار رفته اساات .این مطلب در آثار شاااعرانی همچون
خاقانی ،منوچهری و یا شااعران سبک هندی نمود ویژهای دارد به گونهایکه با بهرهگیری از عناصر طبیعت و تلفیق و
پرورش آنها با صااورخیال به خلق تصاااویری پرداختهاند که گویای نگرش دقیق و جزئی آنها به پدیدههای طبیعی
اساات .البته این امر به مرور زمان دارای چنان پیچیدگیهایی شااد که دریافت بساایاری از تصاااویر ذهنی شاااعر برای
م اطبان نسلهای بعد با دشواری همراه گردید.
پس از ترجمۀ برخی از هایکوهای مشاهور ژاپن به زبان فارسای و همچنین آشاانایی شاااعران معاصر ایران با
مکتب ایماژیسم ،برخی از آنان با سرودن اشعار کوتاه و تصویرگرایانه سعی در معادلسازی هایکو در حوزه شعر فارسی
داشتهاند .تصویرگرایی در اشعار سهراب سپهری ،فروغ فرخزاد ،احمدرضا احمدی بسامد قابلتوجهی دارد اما این نکته
را نیز باید مد نظر داشااات که هر کوتاه سااارودهای را نمیتوان هایکو نامید چرا که این سااابک علاوه بر فرم ااهری
مش

 ،در باطن نیز دارای قواعدی است که با مفاهیم و باورهای ویژه خاستگاه خود از جمله آیین ذن عجین است.
 :1-1پرسشهای پژوهش
پژوهش حاضاار این پرسااشها را مطرح میسااازد که چه نقاط تلاقی و اشااتراکی را میتوان میان ادبیات و

عکاسای اسات راک کرد اصاولاً شااخصاههای عکاسای به چه صورت در متن ادبی انعکاس مییابند کدام مؤلفهها از
مؤلفههای تصاویری عکاسای از طبیعت در شاعر سارایی به سبک هایکو دیده میشوند و چگونه میتوان ویژگیهای
هایکو را به منزلۀ عکاسی با ابزار واژگان فرض نمود
 :1-2پیشینة پژوهش
پژوهش در موضاوع هایکو ،ایماژیسام یا تصویرگرایی معاصر از زوایای م تلفی صورت پذیرفته است که از آن
جمله میتوان به مقالاتی همچون «بررساای کاربرد صاااور خیال در هایکوهای جبهه بیک وردی (مطالعهی موردی
مجموعه شاعری ماه ،بالای سر مجنون)»(محمودی ،تقدمی غفاریان« ،)299-271 :7934 ،نیما یوشیو ،شاعر شهود و
طبیعت» (باقی نژاد« ،)90-3 :7934 ،ایماژیسااام در شاااعر احمدرضاااا احمدی»(عبدی« ،)19-43 :7931 ،شاااعر
ایماژیستی شمس لنگرودی و تأثیر سبک هندی ،هایکو و کاریکلماتور در آن» (دهقان )97 :7932 ،اشاره نمود؛ لیکن
تطبیق و بررسای آنالوژیک تصاویرگرایی در ادبیات با فن عکاسای و نمود این ارتباط در هایکو سرایی تاکنون در میان
پژوهشها مورد دقت و توجه قرار نگرفته است.
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 :1-3اهداف پژوهش
مطالعااات میانرشااتهای همچااون پاال ارتباااطی میااان علااوم و هنرهااای م تلااف عماال ماایکننااد و
درنهایاات م اطبااان خااود را بااه شااناخت کاماالتری از سااطوح م تلااف آن علااوم و هنرهااا رسااانده ،ارفیتهااای
تحقیااق و پااژوهش را در ابعاااد گوناااگون گسااترش میدهنااد .باار ایاان مبنااا ،پااژوهش حاضاار نیااز سااعی دارد بااه
کشف وجوه مشاترک و انطباا مفااهیم ادبیاات و فان عکاسای در حاوزۀ شاعر هاایکو باهعنوان مصادا ارتبااط و
شباهت میان این دو رشاته بپاردازد .پاژوهش تطبیاقگرایاناۀ پایشرو میکوشاد تاا باه نماایش اشاتراکات ذهنای
بشاار در حوزههااای م تلااف ادب و هناار و مشاا

نمااودن نحااوۀ انعکاااس پدیاادههای واحااد در تعااابیر و

بیانهای م تلف دست یابد.
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بحث و بررسی

چنانکه بیان شاد هایکو به مثابۀ پرساابقهترین نوع شاعر تصویرگرایانه ،میتواند بیشترین همگرایی مفهوم و
محتوا را با حوزۀ عکاسی داشته باشد:
«چیزی که عملکرد شاایمیایی ااهرش میکند اهور ناپذیر اساات ،گوهری اساات (از یک زخم) ،چیزی که
برگردان پذیر نیسات بل تنها در موارد ساماجت و پافشاری (نگاه مصر) تکرار میشود .همین ،عکس را (برخیشان را)
باه هاایکو نزدیاک میکناد .آخر نظام علائم یک هایکو هم اهور ناپذیر اسااات :همهچیز در دسااات و مهیا اسااات،
بیبرانگی تن هیچ شاو یا حتی امکان گساترشی س نورانه .در هر دو مورد ما شاید از سکونی ژرف بگوییم :بستهی
یاک نکته جزئی (به یک محرک) انفجاری بر جام متن یا عکس ساااتارهای کوچک برمیتاباند :نه هایکو ،نه عکس ،به
"رؤیا" نمیبرندمان( ».بارت)93 :7931 ،
مؤلفههای مشااترک تصااویرسااازی در عکاساای و هایکو از آنجا که هر دو نگاهی واقعگرایانه به ابژههای خود
دارند ،در موارد بسایاری قابلیت تطبیق و مطالعه دارد .جان ساارکوفسکی ( )John Szarkowskiدر تبیین خصوصیات
منحصااار به فرد عکاسااای از پنو مورد شااایء (ابژه) ،جزئیات ،قاب ،زمان و دیدگاه مسااال یاد میکند (ر.ک برت،
 .)7934:31با دقت و تحلیل ساخت و محتوای هایکو میتوان به این نتیجه رسید که پنو ویژگی یادشده به وضوح در
این ساابک شااعر نیز وجود دارد .چه ،یک هایکو ساارا همچون یک عکاس ابتدا به ابژهها مینگرد و با دقت در جزئیات
آنها برای بیان دیدگاه خود پیرامون ساوژه مورد نظر کادر شاخصی میبندد .همان گونه که هر عکس مربوط به زمان
منحصار به فردی است ،هایکو نیز به تعبیری دیگر گاهی عنصر زمان را در قالب اشاره به فصلها ،شب و روز یا مقاطع
زمانی دیگر بر ما عرضاه میدارد .همچنین ،در ب ش م تصاات فنی عکس ،برخی عناصر صوری عکاسی همچون نور،
کنتراست ،تنهای سیاه و سفید ،زاویه دید و سایهها بهنوعی در هایکو قابلیت تطبیق و معادلسازی دارند.
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موضوع ،دیگر مش صۀ مهم هر تصویر است .بشر هر اندازه که باریکبینانه و با دقت بیشتری به پیرامون خود
بنگرد به وجود موضاوعات متنوعتری پیخواهد برد و چه بسا که هر پدیده را بتوان بهعنوان موضوعی مستقل بازبینی
نمود .از این رو ،عکاسای به ژانرهای متعددی تقسیم میگردد که دیدگاه هرکدام از آنها بر موضوع مش صی متمرکز
است.
 :2-1طبیعت در هایکو:
از میان ژانرهای م تلف عکاساای ،هایکو با ژانر عکاساای طبیعت همگرایی بیشااتری دارد ،چرا که غالباً دارای
تصااویری برخاساته از بطن طبیعت است .گاهی مناار طبیعی بکر همچون کوهستان ،آسمان ،دریاچه و انعکاس آن،
غروب ،فصاول سال و جزئیترین عناصر مربوط به هر یک از آنها را در قاب تصویر جای داده و به انسان بازمینمایاند
وگاه در میان این مناار از برخی مصاانوعات سااادۀ بشااری همچون یک معبد ،پل یا یک چرخاب بهعنوان رد حضااور
انسان در این تصاویر یاد میکند:
«شکوفههای گیلاس فروری ته است،
معبد
از میان شاخهها( .بوسون)» (شاملو)30 :7939 ،
هایکو تأثیرپذیری دوسااویه انسااان و محی زیساات طبیعی و دسااتن وردهای را که هنوز تجهیزات مدرن و
ت ریبگریهای گسااترده بشاار بدان ورود نیافته اساات در کلام و تصاااویر خود بیان میکند و بدین ترتیب با دقت در
تمام اجزای ریز و درشات طبیعت جایگاه ارزشامند آن را در زندگی بشر ارک می نهد .برای مثال ،تصویرسازی از چهار
فصال ساال با اشااره به ایماژهایی همچون شاکوفه درختان ،گرمای تابساتان ،برگریزان پاییز و برف زمستان یکی از
موضوعات پرکاربرد هایکو است که در عکاسی طبیعت نیز تحت ژانر فصلنگاری مورد توجه قرار میگیرد .مشابهتهای
تصااویری بساایاری از این دساات میان عکاساای طبیعت و هایکو وجود دارد .تصااویر انعکاس عناصاار طبیعی در آب،
بازنمایی طبیعت آساامان شااب ،تصاااویر اسااتاتیک و دینامیک ،دقت در مقیاس بساایار کوچک برای بازنمایی جزئیات
حشارات (ماکروگرافی) و موارد دیگر همگی نمونههایی از تصااویر مشاترک این سبک شعر و عکاسی از طبیعت است.
امروزه کارگاههای بسیاری بهمنظور آموزش تلفیق شعر و عکس در قال ب عکاسی برای هایکو (به تعبیری ایجاد دیدگاه
در سارایش شاعر) و یا سارودن هایکو برای برخی عکسها (برداشات ادبی از تصاویر) برگزار میشود که در این سیا
میتوان انتشار کتابهای تصویری شعر را از دستاوردهای پیوند این دو حوزه دانست.
البته باید به این نکته نیز توجه داشات که هایکو شعری درباره طبیعت نیست بلکه بهعنوان ابزاری برای بیان
ساده و ملموس مفاهیم خود از آن بهره میجوید؛ «آ ...شعری است که همچون طبیعت تحت تأثیر نیروی زوکا دائما
در تغییر اساات و با این تغییر مناار زیبا خلق میکند ،آ ...و این تغییر مداوم زیربنای هایکو اساات(».طالبیان:7931،
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 )3طبیعت بکری که دساتمایۀ دخل و تصارفات بشری نشده است ،مشحون از ابژههایی است که برای یک هایکو سرا
درنگ انگیز و الهامب ش است:
«موضاوعاتی از اینگونه اندیشاه شااعران هایکو را به خود مشاغول داشاته اسات :ماه و خورشید ،توفانها و
خیزابها ،کوهساتانها و رودها که جلوههای به اصطلاح بزرگتر طبیعتاند نیز توجه آنان را به خود جلب میکند؛ اما
اینجا دو نکته را باید تأکید کرد ،یکی همان حساسیت ژاپنی است برای هر چیز کوچک طبیعت و دیگری این حقیقت
که این موجودات پساات و ناچیز با جامعیت بزرگ طرح عالم بسااتگی نزدیک دارند .عرفان ژاپنی آنها را برای انسااان
پست نمیداند و نادیده نمیگیرد( ».شاملو)13 :7939 ،
 :2-2عرصههای پیوند هایکو و عکاسی
اکنون پس از ارائه وجوه اشاتراک و مصادیق ارتباط هایکو و مفاهیم عکاسی به بررسی جزئیتر و فنی عناصر
صوری هایکو و فن عکاسی در مقایسه با یکدیگر خواهیم پرداخت.
 :1-2-2کادربندی و زاویة دید
«هدف تصویر درگیر نمودن م اطب است»(کوالسون .)29 :2077 ،یک عکاس پیش از هر چیز میباید روش
نگریساتن جامع به محی اطراف خود را بداند و با نگاه تیزبین و جزئینگر به ابژههای طبیعت به ثبت تصاویر بپردازد.
در اینجا اهمیت کادربندی در مقام اولین مؤلفهای که در ثبت یک عکس مطرح اساات و قرار دادن سااوژۀ اصاالی در
موقعیتی که بیشااترین تمرکز م اطب را به خود جلب کند نمایان میشااود .یک کادربندی مناسااب در بیشااتر اوقات
تابع قانون ثابتی نیسات و بنا به شارای و متناساب با ساوژۀ مورد نظر متغیر است اما غالباً با ملحوظ داشتن قواعدی
همچون نسااابت طلایی ( ،)Gold proportionخطوط یکساااوم ( ،)The rule of Thirdsایجاد عمق و بعد ( DOF,

 ،)Depth Of Fieldپرسپکتیو و تغییر زاویه دید ( )Point of Viewمیتوان به بهترین کادر ممکن رسید و نگاه بیننده
را به سمت هدف عکاس از آن ثبت هدایت نمود.
دقت هایکو ساارایان به جزئیات محی پیرامون خود درساات همانند نگاهی اساات که از دریچه لنز دوربین
پدیدههای م تلف را دنبال میکند و هر کدام از آنها را میتوان محصاول زاویۀ دید و یک نگاه مسل منحصر به فرد
دانساات .شاااعر با نحوۀ چینش کلمات خود تمرکز نگاه بر ابژهها و هر آنچه در قاب آن تصاااویر در اولویت اول مورد
مشااهده تصور قرار میگیرد را به وجود میآورد .گاهی با تکنیک قاب در قاب ،کادر هایکو را میبندد و گاه با تجسم
و برجسته نمودن یک شیء در پسزمینۀ سادهای ،عمق میدان ایجاد میکند .برای نمونه در این هایکو:
«دزد به جا نهاد
ماه را میان دریچه( ».شاملو)12 :7939 ،
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شاعر در پسزمینۀ خالی یک خانه دزدزده و تاریک با استفاده از واژۀ دریچه ،چارچوب دیگری در قاب تصویر
خود ایجاد میکند که از این طریق ابژۀ اصالی موردنظرش  -ماه  -را برجساتهتر سازد .اگرچه کنتراست نور سفید ماه
در زمینه تاریک شاب بسایار بارز بوده اسات اما شااعر تنها به این موضوع بسنده نکرده و با متمرکز نمودن سیر نگاه
م ااطب به دریچهای که ماه را قاب گرفته اسااات ،اهمیت آن را دوچندان جلوه میدهد« :اساااتفاده مؤثر از تکنیک
قدرتمند قاب در قاب ،بینندگان را به درون تصاویر میکشاد و آنها را از طریق عناصر ورودی عکس به اشیاء دورتری
انتقال میدهد( ».کوالسون)714 :2077 ،
«در میان سبزهها
گل سپید گمنامی
شکفته است( ».همان)11 :
پس از کشاف قانون نسابت طلایی در هندساه مش
تصاویر ابتدا به سامت نقاطی مشا

گشت که توجه چشم انسان در اولین مواجهه با یک

(تقاطع خطوط یکساوم کادر) و سپس به دیگر قسمتهای آن کادر معطوف

میگردد (هافمن .)791 :2072 ،این امر موجب کاربرد این قانون در عکاسی و قرار دادن مهمترین سوژههای یک ثبت
در نقاط طلایی کادر گردید .هایکوی ذکر شاده در ساطور بالا ،ضمن دربرداشتن عنصر رنگ و نگاه مینیمالیستی  -که
در ادامه هر یک از این موارد را بهصاورت مجزا بررسای خواهیم نمود ،توجه ویژهای به گل سااپیدی در بستر سبزهزار
دارد بهطوری که گویی آن گل در نقطۀ طلایی تصاویری که شااعر سااخته اسات قرار داشااته و ش

مشاهدهگر در

اولین نگاه به سابزهزار با آن ابژه درگیر شاده است .بسیاری از اینگونه برجستهسازیهای ابژکتیو در هایکو را میتوان
با ترکیببندی (کمپوزیسیون) متناسب با قوانین ایجاد تأثیرگذاری در عکس برابر دانست.
از دیگر مؤلفاههاای مهم کاادربندی ،زاویۀ دید اسااات که در مفهوم فیزیکی خود به محل قرارگیری دوربین
نسابت به سوژه اطلا میگردد .زاویۀ دید در انتقال پیامهایی همچون عظمت یک سوژه ،قرارگیری دوربین پایینتر از
تراز آن و نگااه از پاایین باه باالاا ( )Worm’s eye viewیاا کوچاک جلوه دادن یک شااایء در نگاه از بالا به پایین
( )Bird’seye viewکاربرد دارد .این ویژگی در هایکو گاهی از طریق همتراز شاادن نگاه شاااعر با عناصاار و موجودات
طبیعت و نگریساتن از زاویۀ دید آنها به محی پیرامون متجلی میشود .چنانکه چییو جو در هایکویی از زاویۀ دید
یک وزغ و نگاه از پایین به بالا اینگونه میسراید:
«چمبک زده
میپاید ابرها را
وزغی( ».شاملو)211 :7939 ،
و در هایکویی دیگر که زاویۀ دید از فراز چشم کلاغهای جنگل به فرود شالیزار تبدیل میگردد:
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«کلاغان جنگل
خیره فرو مینگرند
در شالیزار( ».همان)229 :
همچنین ،در تصاویر دیگری شااعر با بهرهجویی از این خصاوصایت در چارچوب بالا بردن سطح زیباشناسی
ادبی شاعر ،به مجسامساازی ابژۀ برگی که جایگاه آن بر فراز شاخههای درختان است در کف رودخانه پرداخته ،نوعی
ایهام تضاد در شعر خود خلق کرده است:
«برگها فروری ته
آرمیده بر سنگها
در ته آب( ».همان)227 :
 :2-2-2نور و سایهها
بازتاب نور از اشایاء بهعنوان ن ساتین عامل ثبت تصاویر بر سطح فیلمهای عکاسی شناخته میشود .اهمیت
نور به مثابۀ عامل اصالی ایجاد عکس در ریشاۀ واژۀ فوتوگرافی ( )Photographyمشاهود است« .فوتوگرافی کلمهای
متعلق به یونان باساتان و متشاکل از دو واژۀ فوتو و گرافی به معنای نورنگاری است( ».چایلد )70 :2004 ،میزان و
حجم نور ،کیفیت ،منبع ،زاویۀ تابش ،رنگ ،نوع ساایههای ایجاد شونده و موارد دیگر همگی از م تصات تأثیرگذار نور
طبیعی یا مصنوعی (استودیویی) بر شکلگیری عمق و بعد یک تصویر هستند.
«همچنان در آفتاب
نوبرگهای افرا
از پس تندبار( ».شاملو)794 :7939،
تجلی نور طبیعی در تصااویر هایکو با وصف تابش خورشید ،دمیدن روز و سایهها نمایان میگردد .نورپردازی
در هایکو تا جایی اهمیت دارد که شااعر تصاویر ساختهشده در شب را نیز از طریق نور ماه و ستارگان روشن میسازد.
شاعر چنانکه گویی قوانین فیزیک را حتی در نوشتار ادبی نیز باور کرده؛ آنچه بهواسطه بازتاب نور دیده میشود را به
تصویر درمیآورد و بدینسان واقعگرایی شعر خود را برجسته میسازد:
«دمیدن روز:
بر تیزه برگ جو
ی چههای بهاری( ».ئونی تسورا) (همان)92 :
بهترین نور طبیعی برای عکاسای در فضااای باز ،نور یک سااعت پس از طلوع خورشااید و یک ساااعت قبل از
غروب آن است که اصطلاحاٌ به این دو بازه زمانی ساعت طلایی گفته می شود .نور در این ساعات به دلیل نزدیک بودن
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خورشااید به افق ،ملایمتر ،گرمتر و زاویهدار اساات .ئونی تسااورا در هایکوی خود برگهای جو را در نوری به تصااویر
میکشاد که بلافاصاله پس از دمیدن روز به آنها تابیده اسات و این را میتوان همان نور ساعت طلایی صبح دانست.
ی چه برگها در نوری که از زاویهای نزدیک به افق و با تنالیته رنگی گرمتر به آن تابیده است تلألو پیدا کرده و تصویر
درخشااانی از بامداد طبیعت رقمزده اساات .همچنین ،میان گرمای رنگ نور و ساارمای ی چههای توصاایفشااده که
بهزودی آب خواهند شد ،نوعی تضاد مفهومی یا در اصطلاح عکاسی کنتراست برقرار است.
آنچه بهعنوان حرارت رنگ نور در عکاساای مشااهور اساات با مفهومی به نام تراز ساافیدی ()White Balance
دمای کلوین ( )Kelvinاندازهگیری میشاااود .دامنۀ طیف کلوین از رنگ قرمز بهعنوان گرمترین تا رنگ آبی بهعنوان
ساردترین نور اسات که دمای نورهای م تلف را بساته به شرای جوی و زاویۀ خورشید در ساعات روز نشان میدهد
(کوالساون .)19 :2003 ،تصاویرسازی از حرارت در بطن هایکو با اشاره به عناصری که متضمن مفاهیم محسوس دما
هسااتند مانند زمسااتان ،یخزدگی ،گرما ،آساامان ابری ،آفتاب ،سااایه و بساایاری دیگر بهنوعی یادآور دمای کلوین هر
عکس است.
نورپردازیهای شابانه در هایکو چنانکه گفته شد با استفاده از تصویر تابش مهتاب و ستارگان بر سوژه مورد
نظر شااعر ایجاد میگردد .مهتاب گاه بهعنوان یک منبع نور کلی و روشنکننده محیطی و گاهی همچون نور نقطهای
و متمرکز بر گلی ساپید رنگ میتابد و چنان درخشاشی در آن به وجود میآورد که سایر گلهای اطراف را تاریک به
نظر رسانده و تمام توجه م اطب را به همان سوژه معطوف میکند:
«گلها همه تاریک میشوند،
شقایق سفید اما
مهتاب را جذب میکند( ».همان)901:
نور دراماتیک ماه از فاصالهای دور ،زاویهدار و بهصورت متمرکز بر درخت پر شکوفهای میتابد و سپیدی برف
را بر شاخههای آن تداعی میکند:
«در مهتاب
درخت سپید آلو
از نو یکی درخت زمستانی میشود( ».همان)293 :
چنانکه گفته شاد عنصار ساایه در عکاسی مقولۀ مستقل و گستردهای است که متناسب با ژانرهای م تلف
عکاسای از درجات اهمیت متفاوتی برخوردار اسات .تابش نور به اشیاء همواره سایه ای نیز به دنبال دارد که به تصویر
آن بُعد میب شد ،برخی زوایا را پنهان میکند و بر جلوۀ بیشتر نقاط روشن آن میافزاید:
«کلاغ در دل زمستان
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فرود میآید و میایستد
بر سایه خویش( ».همان)991 :
تضاد حاصل از مجاورت نور و سایه در هایکو یکی از تصاویر پرکاربرد این سبک شعر است که اهمیت برقراری
تعادل میان این دو عنصار را نشان میدهد و میتوان گفت با یادآوری تصویر دایره ین  -یانگ (خیر و شر) ،ریشههای
آیین ذن را تداعی میکند.
 :3-2-2رنگ در هایکو و عکاسی:
عکاسای در ابتدا بهصورت سیاه و سفید آغاز گردید و بهجای رنگ اشیاء میزان و درجه روشنایی آنها را ثبت
مینمود .اگرچه در ادامه قابلیت ثبت تصااااویر رنگی به این تکنولوژی افزوده شاااد اما عدهای از عکاساااان بنام تاریخ
همچون انسال آدامز ( ،)Ansel Adamsمایکل کنا ( ،)Michael Kennaآرنولد نیومن ( )Arnold Newmanو بسیاری
دیگر همچنان ژانر عکسبرداری سایاه و سفید را مرجح دانستند و در همین زمینه به فعالیت هنری خود ادامه دادند.
«عکسهای ساایاه و ساافید الهامب ش ت یل هسااتند چرا که تصاااویر رنگی بهطور طبیعی از نظر ویژگیهای بص اری
تحریک کنندهاند اما عکسهای ساایاه و ساافید از آنجا که مانند مکانیزم بینایی انسااان عمل نمیکنند ،محرک ذهن و
خیال هسااتند» (کوالسااون .)739 ،2004 ،از این رو ،تصاااویری که دارای طیف رنگی گسااتردهای باشااند نمیتوانند
بهخوبی در قالب سایاه و سافید بازنمایی شوند اما تصاویر تکرنگ یا دارای کنتراست یا تضاد زیاد میان فضای تیره و
روشن انت اب مناسبی برای عکاسی در ژانر سیاه و سفید هستند.
خلق تصااویر سایاه و سفید در برخی از هایکوها که به واسطۀ همجواری ابژههایی مانند کلاغ ،برف ،شب ،ماه
و ...صاورت پذیرفته اسات یکی از مصادیق کاربرد مفهومی تضاد در تصویرسازی این اشعار است .همانطور که عکاس
در یک عکس سیاه و سفید از طریق ایجاد کنتراست ،نقطه یا سوژهای را بهعنوان مرکز توجه برای م اطب خود ایجاد
می نماید تا در اثر فقدان وجود رنگ دچار سردرگمی در فهم هدف تصویر نگردد ،شاعر هایکو نیز با وصف ابژهای سیاه
بهعنوان کانون توجه در زمینه ای سافید و یا بالعکس ،از تضااد مفهومی دو رنگ سایاه و ساافید در راستای بیان ادبی
منظور خود بهره جساته و توجه خواننده را به هدف اصلی آن تصویر جلب مینماید .برای نمونه ،در هایکوی زیر شاعر
بساتر ساپید رنگ یک بامداد برفی را که بیانگر معنای سکون و سکوت است با حرکت کلاغسیاهی که نمایندۀ حرکت
و جانداری اسات درمیآمیزد و از تضاد موجود میان این دو ابژه در جهت نگرشی جدید و زیباییشناسانه به موجودی
که همواره در آن فرهنگ منفور بوده است استفاده مینماید:
«چه زیبا است
غراب همیشه منفور
در این بامداد برفی!» (شاملو)209 :7939،
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پس از اختراع عکس رنگی ،تصااویر توانساتند مفاهیم بیشتری را به م اطب انتقال دهند .روانشناسی رنگها
و مفهوم نشاانه شاناسای هر رنگ در میان ملل م تلف موجب اهمیت این عنصر در تبیین پیام یک عکس میگردد و
چنین اسات که گاهی تأثیر و پیام یک عکس رنگی بر ناخودآگاه م اطب در مقایسااه با نمونۀ ساایاه و ساافید آن برابر
نیسات .در عکاسای طبیعت ،رنگ هر پدیده بهعنوان ویژگی منحصر به فرد آن در مجاورت با رنگهای دیگر هارمونی
به خصاوصای ایجاد مینماید که میتواند برای م اطب چشامنواز و جذاب باشد .برای مثال ،مجاورت رنگهای مکمل
در یک کادر ،کنتراستی میان آنها به وجود میآورد که گیرایی تصویر را برای مشاهدهگر افزایش میدهد.
سارزمین ژاپن با بهرهمندی از طبیعتی متنوع و چهارفصال بساتر غنی الهامات تصویری است .بر این اساس،
شاعران هایکو با استفاده از درآمی تگی رنگهای متنوع طبیعت ،تصاویر ذهنی رنگارنگی در اشعار خود خلق نمودهاند
که پس از تصور آنها در قالب یک عکس میتوان به وجود هارمونی در ترکیب رنگهای آن پی برد:
«نوبرگها برمیدمند،
آب ،سپید است،
جو زرد میشود( ».همان)214 :
ترکیب سه رنگ سبز (برگهای نودمیده) ،سپید و زرد در این تصویر هارمونی رنگهای همجوار (سبز و زرد)
در طیف رنگ (ر.ک :چایلد )27 :2003،را به وجود آورده اساات و از این رو ،دارای بیشااترین میزان تناسااب و انرژی
است.
در هایکویی دیگر برشاامردن نام گلهای زرد و ساارت ترکیبی از رنگهای گرم را ارائه میدهد و با افزودن نام
گل اُو که به رنگ سپید است ،از حرارت تصویر کاسته و آن را متعادل میکند:
«رز کوهی

آنگاه گلهای اُو
و سپس رزهای صحرایی.
پشت همیِ رنگهای زرد ،سپید و سرت» (شاملو)219 :7939 ،
شااکوفههای صااورتی رنگ درخت گیلاس نیز بهعنوان شاااخصااۀ طبیعت ژاپن همواره در فرهنگ و هنر این
سارزمین جایگاه ویژهای داشاته اسات بهطوریکه علاوه بر جلوه این ابژه در نگارگریهای ژاپن ،شاعران و نویسندگان
بسیاری نیز در آثار خود این درختان را در فصل بهار به تصویر کشیدهاند:
«گلبرگهای گیلاس
میریزد و میپراکند
بر چرخاب نهر( ».همان)213 :
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در این هایکو ،چی گتسااو شااکوفههای گیلاس را بر آب روان مجساام میکند و با اسااتفاده از حرکت رود و
چرخاب آن در تصااویر ،نوعی ساایلان رنگ خلق میکند .بر همین مبنا ،میتوان نتیجه گرفت شاااعر برای بیان اهمیت
رنگ نه تنها به یک رنگآمیزی ثابت در کادر این تصاویر بسنده نکرده بلکه با ایجاد حرکت در آن به دنبال جلبتوجه
ویژۀ م اطب به جریان عنصر رنگ در رگهای طبیعت نیز بوده است.
 :4-2-2ماکروگرافی:
هنگامیکه لنز دوربین بیش از حد معمول به یک ساوژه نزدیک میشود تصویر بزرگنمایی شدهای از جزئیات
دقیق و بسایار کوچک آن ساوژه به دست میدهد که بسیاری از اوقات با چشم غیرمسلح قابلمشاهده نیست .عکاسی
از حشاارات و گیاهان با این تکنیک ،از آنجا که بعد شااگفتانگیز ویژگیهای فیزیکی و ساااختمان آنها را بزرگنمایی
کرده و به تصویر میکشد ،از متداولترین موضوعات ماکروگرافی در عکاسی طبیعت است.
این نگاه اریف و جزئینگر در هایکو همپای نگرش کلی به ساایر عناصر بزرگمقیاس طبیعت وجود داشته و
همانطور که گفته شاد حاکی از حسااسیت روح طبیعتگرای شاعر و باورهای عرفانی او در ارک نهادن به تمام عناصر
طبیعت حتی کوچکترین آنها اساات .برای مثال ،در بساایاری از هایکوها با این تصااویر روبهرو هسااتیم که شاااعر با
بزرگنمایی یک حشره در منظرهای وسیع ،توجه م اطب را به مجموعه عناصری که در شکلگیری آن محی زیست و
بومسازه نقش داشتهاند جلب نموده ،از این طریق ،اهمیت وجود آن ابژه را تثبیت مینماید.
«برگچههای علف،
و مل ی
با پاهای شکسته» (همان)293 :
تشاا ی

ملخ در پسزمینۀ همرنگ علف ن سااتین گام شاااعر در اقدام به ثبت این ماکروگرافی یعنی دقت

مضاااعف بوده و نزدیک شاادن به آن تا حدی که شااکسااتگی پای آن حشااره نیز توصاایف میشااود متضاامن مفهوم
بزرگنمایی و به تعبیر ادبی ،اغرا اساات .ماکروگرافی از آن رو که سااوژههای بساایار کوچک در مقیاس دید انسااان را
بسایار بزرگتر از آنچه هساتند به تصاویر میکشد میتواند در معادل سازی با مفهوم اغرا در ادبیات مورد تأمل قرار
گیرد.
 :5-2-2مینیمالگرافی
مینیمالیسام در ادبیات و هنرهای تجسمی قرن بیستم با اساس قرار گرفتن مفهوم سادگی در خلق آثار پدید
آمد .این سابک در عکاسی با حذف پیچیدگیهای بصری و ابژههای متعدد در تصویر و تمرکز بر یک ابژه در زمینهای
سااده و یکدست به دنبال ایجاد درک آسان برای م اطب معرفی گردید .از آنجا که عکسهای مینیمال دارای حداقل
موضاوع بوده و فضاای خالی بیشاتری را در کادر ایجاد میکند میتواند از میزان پردازش ذهنی تصویر بهمنظور درک
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آن کاساااته و توجه بیننده را بهطور کامل به ساااوژه مورد نظر و پیام عکس معطوف نماید .همانطور که پیش از این
اشااره رفت ،قواعد کادربندی ،خطوط یکسوم ،کنتراست و رنگهای مکمل همگی از تکنیکهای برجستهسازی سوژه
موردنظر و درگیری بیشاتر ذهن م اطب است که در ترکیببندی یک تصویر مینیمال نیز بسیار حائز اهمیت هستند.
باید توجه داشات که هر تصاویر ساادهای که کادر آن فضاای خالی بیشاتری دارد یک تصویر تأثیرگذار مینیمالیستی
نیست .استیو جانسون در کتاب عکاس مینیمالیست میگوید:
«تاا به حال به یک آهنگ پا توجه نمودهاید که در ابتدا چه اندازه جذاب اسااات آیا پس از چند بار گوش
دادن نیز واقعاً همان جذابیت را دارد یکی از دلایل این موضاوع عدم وجود عمق در آن است .آن آهنگ سطحی بوده
و چیزی برای جساتجوی شنونده در بطن خود ندارد .به نظر من اتفا مشابهی برای هنرهای بصری در حال رت دادن
اسات و این مسائله دام بزرگی برای عکاسی مینیمالیست است .آ ...بسیاری از این تصاویر عمق و ژرفنگری ندارند و
تنها طراحی محسوب میشوند .هنر در آنها گم شده است)2079:33( ».
چنانکه در این پژوهش گفته شاد هایکو شاعری اسات که با بیانی سااده و گیرا درصادد به تصویر درآوردن
برخی مفاهیم و محساوساات اسات .همانگونه که مینیمالگرافی با بهرهگیری از حداقل ابژهها س ن میگوید ،هایکو
نیز با اساتفاده از کمترین تعداد واژگان و در دساترسترین اشایاء طبیعت پیرامون خود ساروده میشود .کاربرد سایر
ویژگیهای فنی عکس که معادل تصاویرساازیشادۀ آن در هایکو ضامن قسمتهای قبل توضیح داده شد حاوی این
معناست که هایکو را میتوان ترجمهای از مینیمالگرافی طبیعت به زبان شعر دانست.
-3

نتیجهگیری

ادبیات در حوزۀ ایماژیسام یا تصویرگرایی ارتباط و وجوه مشترک قابلتوجهی با عکاسی دارد .هایکو بهعنوان
شاناختهشادهترین سابک شاعر تصاویرگرا که بسایار پیش از اهور مکتب ایماژیسم و همچنین ابداع تکنولوژی ثبت
تصااویر بهوسیله دوربین عکاسی در قرن نوزدهم پدید آمده بود ،در محتوای خود ،نیاز بشر به تصویر و تصویرسازی را
نشاان میدهد .بر این مبنا ،هایکو عرصاهای غنی برای انجام مطالعهای تطبیقی میان ادبیات و عکاسای است .هایکو با
تمرکز بر جزئیات و کلیات طبیعت پیرامون خود و ارزشدهی برابر به آنها ،به ترکیب و ساااخت تصاااویر سااادهای از
آنها میپردازد که هر یک بیانگر مفهومی ژرف از باورهای سااراینده خود هسااتند .اینگونه تصااویرسااازی در هایکو را
میتوان معادل ژانر عکاسی از طبیعت دانست .مهمترین مؤلفههای موجود در این ژانر که موجب تمایز و برتری تصاویر
و ماندگاری برخی از آنها در حافظه بصاری م اطب میگردد ،کادربندی ،زاویه دید ،نور و رنگ است .در این پژوهش
تطبیق مؤلفههای مذکور با مفاهیم ،تصاااویر و دایرۀ واژگانی از بطن اشااعار هایکو مورد تحقیق قرار گرفت .همانگونه
که کادربندی و زاویۀ دید در عکاسااای ،عامل مهم نمایش ابژههاسااات ،انت اب و چینش کلمات در هایکو نیز تمرکز
م اطب را به سامت محتوای اصالی و ابژه مورد نظر شاعر هدایت میکند .بازنمایاندن نور در تصویرسازیهای هایکو،
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تداعیگر برجساته نمودن اشایاء به کمک نور و ساایهها در عکاسای اسات و توصیف مستقیم شاعر از رنگ ابژهها که
محرک تصااور و خیال اساات ،میتواند همانند توجه به کنتراساات رنگهای مکمل یا هارمونی رنگها در عکاساای از
طبیعت باشد .همچنین جزئینگری هایکو به کوچکترین پدیدهها و عناصر طبیعت قابل تطبیق با ماکروگرافی است و
ساادگی سااختار تصاویری این نوع شعر ،عکاسی مینیمال را فرایاد میآورد .بر این اساس می توان هایکو را عکاسی از
طبیعت به واسطۀ واژهها قلمداد نمود.
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The interface between literature and photography in Haiku
An Interdisciplinary Research
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Abstract
The school of Imagism in the twentieth century’s literature was influenced by the
Japanese imaginative poetry called Haiku. The feature of this school is to prioritize
the representation of realistic images regardless of the complex abstractions of prior
texts. Haiku, as the most prominent example of the Imagistic works, has the greatest
conformity with the Photography among other visual arts, due to the extensive use
of the image to convey the poet's concepts. This research on interdisciplinary studies,
analyzes the structure and operation of Haiku in comparison with nature photography
components. This research is based on a descriptive-analytical approach working on
some of the translated Haiku poetries from Japanese to Persian by Ahmad Shamloo
and A. Pashaei that published as the book “Haiku: The Japanese poetry since the
beginning” and has compared the common features of this poetry style with the
important components in the creation of a photograph. This essay has tried to analyze
and compare the effects of literature and photography in Haiku to express common
thoughts and human perceptions of natural phenomena and their different
expressions. The outcome of this study is the cognition of Haiku imaginative
potential, similarities and differences between literary expression and photography,
and the connections of these two fields.

Keywords: Imagism, Haiku, Photography, Nature photography.
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