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مقدمه
بهطورمعمولدرطیادوارتاریخی،بازنماییتصویری
از بهتقلیدواستنساخواقعنماتعبیرمیشد.آنطورکه
قدیمترینمطالعاتهنری،مسئلهبازنماییومیزانوجوب
آنجزءذاتیکاربود.درآغازسدةبیستمباانفجارروزافزون
اشكالهنریمدرن،اینتوصیفمجعول،بهموهومترین
چندبعدی مفهوم این تحدید برای که شد بدل تعریفی
کرد: ادعا نداشت امكان دیگر که چرا بود ایفاد قابل
غیر صور از برتر طبیعت، از عین به عین همانندسازی
واقعنماست.درچنینشرایطیمضمونبازنمایی،مرتبهای
خاصپیداکردوازحوزههایمختلفموردبررسیقرار
گرفت.یكیازصاحبنظرانبرجستهکهدراینبارهدست
که پژوهندهای بود. گامبریچ«1 »ارنست برد، تألیف به
بهعنوانیكیازاندیشمندانروانشناسیادراکدیداری2،
تمایلبشربه»دیدفریبی«3دربازنماییوبرقراری»نظم«4
درهنرهایتزیینیرااساسمطالعاتخودقرارداد.اوباور
داشتبرخالفباورعمومی،دادههاوتفسیرهایذهنیو
حسیآفرینندهاثرومخاطب،خوانشمحصولهنریرا
بااین تحتتأثیرقراردادهوحتیآنراتعریفمیکند.
اندیشگاه،فرضیهایشكلمیگیردوآن،اینكهافزودگی
انتزاعوتكرارمنظمنقشمایهها،قدرتبازنمودیهنرهای
تزیینیراتقلیلندادهودچارکاستینمیکند.باتوجهبه
اینمسئله،پژوهشحاضربااستنادبهمطالعاتگامبریچو
درپیپاسخبهاینپرسشاست:»دیالكتیک)رویارویی(
دوعنصربازنماییتصویریونظمدرهنرهایتزیینیو
بهویژهدرطرحپارچههایمحرماتچگونهتعبیرمیشود؟«
انتخابپارچههایمحرمات،نظمخاصطرحاست علت
با مساوی، مراتب سلسله و بودن هندسی بهواسطه که
رویكردحاضرهمسومینمایدبهویژهآنكهطرحمحرماتبا
سابقهایحدودپنجهزارسال،حتیامروزنیزبرپارچهها
ظاهرمیشود.»نقشهمحرماتبرخالفظاهرنامش،بسیار
)حصوری، است.« برنز دوره به متعلق دستکم و کهنه
52:1381(البتهدلیلدیگر،مغفولبودگیاینمحصول
نیكوترین در چراکه است علمی پژوهشهای عرصه در
وجه،حداکثربهگمانهزنیهاییراجعبهریشههاینمادین
رویكردی با مقاله این هرروی به است. شده اکتفاء آن
متناقضودرجهتعكسچنینمطالعاتیبهعوضبررسی

ریشهایتاریخی،مؤلفههایادراکیایننوعطرحراچونان
اثریتجسمیبهچالشمیگیرد.درضرورتنگارشدرباره
چنینموضوعی،ادعاایناستکهتعاملبازنماییتصویری
ونظم،آنهمدرچارچوبعلمیوبارویكردویژهارنست
گامبریچ؛نگاهموشكافانهبههنرهایتزیینیوبرگرداندن
آنبهزبانیدقیقاستکهپیشازایندرهنرایرانواز
در آنكه توضیح است. نشده دخیل پارچهبافی جمله
بهصورت کاربری نوع از صرفنظر محرمات، پارچههای
تنپوشیادکوراتیو،بنمایهاصلیطرح،کاماًلانتزاعیو
افقی، ریتمخطی، با که است نواری باریكههای بهشكل
را پارچه بستر سراسری صورت به مورب یا عمودی
قالب در خاصی نقشمایه گاه، این بر افزون میپوشاند.
اساسخطیاینطرحتكرارمیشودکهالبتهوجوداین
نقشاندازیهادرشناساییطرحمحرماتالزامآورنیستو
این بنابراین نمیشود. احرازطبقهبندیخاصی به منجر
گوشه زیباییشناسی، بهحوزه دین ادای ضمن مطالعه،
و دارد سنتی هنرهای در تزیین شیوههای بر چشمی
درعینمشاهدهروشمند؛عاریازثبتصرفرسمیاست،
پستوانآنراداردکهشاخصههایاصلیبسترمطالعاتی
خودرادرقالبیمتوازنمطمحنظرقراردهدوگامیدر
جهتترمیمنگاهمجردتاریخمدارانهواسطورهشناسانهبه

اینگونهازهنرهاباشد.
در تصویری بازنمایی به ابتدا دنبالمیآید؛ به آنچه
نگاهارنستگامبریچمیپردازدومنزلت»نظم«درنظروی
در را مؤلفه دو این برخورد آنگاه میکند. جستجو را
بهچیستی و قرارمیدهد تدقیق مورد تزیینی هنرهای
الگویتعادلدرپارچههایمحرماترجوعمیکند.درآخر
تعاملبازنماییتصویریونظمدرطرحپارچههایمحرمات

موردتوجهقرارمیگیرد.

روش تحقیق
اینمقالهبهلحاظهدف،بنیادیاستچونفرضیهای
نگاه در نظم و تصویری بازنمایی مفهوم دو مقابله از را
تعادلی الگوی خوانش با و میکند احیاء »گامبریچ«
محرمات پارچههای طرح بهویژه و تزیینی هنرهای
مصداقپذیرمینماید.اینپژوهشباورودبهحوزةادراک
دیداریواتخاذ نگرشتحلیلی؛پسازشناختموضوع،به
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نظم و بازنمایی بین تعامل برقراری چگونگی تشریح
میپردازد.بااینشیوهمسلماًروشکیفیمالکعملقرار
اسنادی صورت به اطالعات گردآوری روش و دارد
شناسه برگه اطالعات، گردآوری ابزار و )کتابخانهای(
وسیع آماری جامعه میان از دادهها است.حجم )فیش(
بهدو بردونمونهاستکه پارچههایمحرماتمشتمل
دورهمتأخرصفویوقاجارتعلقدارد.انتخابنمونههابه
شكلاحتمالیطبقهبندیشدهاستوایجادطرحمحرمات
بهواسطهنقشپردازی)تصویر2(یابدونآنرا)تصویر1(
نشانمیدهد.الزمبهتذکاراستعلتعدمبهکارگیری
نوع این یگانگیاساس ادوارمختلف، از نمونهایبیشتر

طرحاستکهحضورنمونهایمتعددرابیتأثیرمیکند. 

پیشینه تحقیق
ارنستگامبریچ،یكیازمشهورتریننویسندگانیاست
کهمورداقبالعمومیعالقهمندانبهتاریخهنرقراردارد
)کردنوغانی،24:1395(چنانكه»کتابتاریخهنر5اواز
چنانشهرتیبرخورداراستکهمیتوانآنرابامونالیزای
پنج(درحالی )گامبریچ،1387، مقایسهکرد.« داوینچی
معدود تنها گامبریچ کتابهای از جلد دهها میان که
کارهایاولیهویبهتاریخهنراختصاصتامداردکهالبته
ایرانی بیشترهمینمجلدات،درمیانپژوهشگرانهنر
مخاطبان به هنر تاریخ کتاب انتشار با »او است. شهره
ایرانیمعرفیشدوپسازآندوکتابدیگرازاو،یكیدر
بابهنرودیگریدربابتاریخ،درایرانترجمهومنتشر
که است آن واقعیت اما )186 :1394 )حسینی، شد.«
ارنستگامبریچپسازتدویناولینآثارخود،نحلهفكری
متكیبرروانشناسیادراکدیداری6ودیدگاهتاریخمدار
رابایكدیگرپیوندزدودستبهتألیفبرد.هنروتوهم:
پژوهشیدربارهروانشناسیبازنماییتصویری7کهبراساس
یکمجموعهسخنرانیشكلگرفتدر1960منتشرشد.8
کتاب پنج از یكی بهعنوان مقاله، مجموعه این »بعدها
شد.« شناخته میالدی بیستم سده دوم نیمه تأثیرگذار
)گامبریچ،22:1393(»گامبریچ«درایناثربهپذیرش
واقعنماییتصویریوارائهمثالنقضبرایمفهومچشمان
معصوم9اقدامنمود.اودر1979باانتشارکتابحسنظم:
پژوهشیدربارهروانشناسیهنرهایتزیینی10کهمكمل

هنروتوهماستبهپرسشهاییدربارهچگونگیتقلیداز
طبیعت،عملكردسنتواعتبارنظمپرداخت.اودرایناثر
کهیكیازاصلیترینمنابعمقالهحاضراست،ضمنقوام
و داد بسط را آن خویش، تاریخمدار دیدگاه به دادن

هنرهایتزیینیرابهچالشکشید.
پسازشكلگیریروشمطالعاتیگامبریچ؛کاوشهای
دیگریدرقالبکتاب،پایاننامهومقالهشكلگرفتکه
سهمزبانفارسیدرآنناچیزوچهبساهیچبود.درمیان
پژوهشگرانصاحبنامبرونمرزی،مهمترینمحقق،»یان
ورستگن«11استکهدرخاللپژوهشهایگستردهدرباره
علمی درچشمانداز گامبریچ و »آرنهایم دیداری، ادراک
اجتماعی«12رامنتشرکرد)2004(.دربارهموردمطالعاتی
خاصاینپژوهشیعنیپارچههایمحرماتنیز،مطالب
پراکندهدربارهایننوعطرح،فراواناستکهغالباًباتكرار
قالی آندرحوزه پیشینه و واژه این تعریف به مكررات
آن نمادین ریشههای دربارة نهایت در یا و داشته اشاره
گمانهزنیکردهاند.ازمواردقابلاعتنامیتوانبه»بررسی
طرحمحرماتدرقالیهایایلقشقاییفارس«بهقلم»ندا
از برخی بررسی به که اشارهکرد)1390( آذر« رضایی
ویژگیهایشكلیوکاربردیایننوعطرحپرداختهاست.
آنچهدستاوردخاصپژوهشحاضردربخشچارچوب
فكری خطوط به ویژه اعتنای میشود، محسوب نظری
ارنستگامبریجاستچراکهدرمطالعاتپیشین،آراءاین
محققبهرغمبرخیتفاوتهاوحتیتعارضاتعموماًدر
»نلسون آرنهایم«13، »رودلف پررنگ حضور سایه
پانوفسكی«16 »اروین یا ولفین«15 »هانریش گودمن«14،
درباره و تزیینی هنرهای بخش در است. مانده مغفول
نمونهمطالعاتینیزعمدهاطالعاتموجوددربارهپارچههای
محرمات،درقالبیادداشتهایتاریخیوفارغازرویكرد
مورد این درباره مطالعه یافتهاند. سامان مناسب نظری
مشخصوآنهمازمنظرخاصارنستگامبریچ،بستری
فراهممیآوردتانگارندگانازخاللآنبتواننددربهبود
و نظری حوزههای بین پیوند برقراری و موجود شرایط

صناعیاقدامکنند.

بازنمایی تصویری در نگاه ارنست گامبریچ
»براساسشواهدمتقندرمرحلهایازادراک،فرهنگ
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وتاریخزندگیفردیتااندازهایبربازنماییتأثیرمیگذارد
وبهآننفوذمیکند.اینعواملفرهنگیمؤثر،اواخرسدة
روانشناسان و فرهنگی انسانشناسان توسط نوزدهم
اجتماعیموردمطالعهقرارگرفت.آنهانشاندادندبرخی
ازجنبههایادراکحسیبهواقعتحتتأثیرمحیططبیعی
وفرهنگیقراردارد.«)Kesner, 2014: 12(باتداوماین
نظریهپردازان از یكی بهعنوان گامبریچ ارنست رویكرد،
اصلیروانشناسیادراکدیداری،خلقوفهمبازنماییرا
معرفت به خود، که استنتاجی داد. بستگی استنتاج به
ادراککنندهوابستهاست.درایننظرگاه»شناختاشیاء
نهتنهابهحضورمؤلفههایخاصکههمچنینبهآرایش
مكانیآنهانیزبستگیدارد.پسدرکخاصیتوروابط
اشیاءتنهامنحصربهکارقوهبینایینیست.هرچنداغلب
حتی اما میشود اتكاء چشم به اشیاء با کار جریان در
روابطمكانینیزنقشتعیینکنندهایدرادراکدیداری
دو مقدمه این با  )Ulman, 1984: 97(».میکند ایفاء
رویكردعمومیبرابریكدیگرقرارمیگیرد»اّولدیدنبه
مثابهپدیدهایادراکیکهانسانباآنروبهرومیشودودّوم
 Gombrich,(».بهمثابهکنشیکهبرانسانتحمیلمیشود
204-196 :1960(درحقیقت»مورداّول،دیدنوبهدنبال

آنباورکردناست؛ومورددّوم،باورکردنوبهدنبالآن
دیدن.رویكرداّولرافردیاتخاذمیکندکهباورهایخود
رابراساسآنچهمیبیندبنامینهد؛ایننگرشدربیشتر
مواردعادیوطبیعیقلمدادمیشود.رویكرددّومبانگاه
را آنچه مخاطب میآید. وجود به هنری اثر به کردن
 Salwa,(».میبیند،براساسباورهایخودشكلمیدهد
اینحساب،هرقدرهمکهیکتصویردر با )2013: 29

انتقالاطالعاتدیداریموفقباشد،فرآیندگزینش،تفسیر
مخاطبراآشكارمیکند.اهمیتایننكتهدرتحلیلوجوه
بازنمایی طرفداران که مینماید آشكار آنجا ادراکی
»استنباطی«17وحامیانبازنمایی»قراردادی«18درعین

تجانس،تعارضپیدامیکنند.
»دیدگاهاستنباطیآنطورکه»آرنهایم«اظهارمیدارد
طبیعی، اشیاء شكلی خصوصیات تا است آن بر
با را انسان ذهن گرایش و معین محیط محدودیتهای
کمکسازماندهیحسیبهکلیاتمعناداربدلساختهو
مبناییبرایتمامیادراکاتوبازنماییهافراهمگردانداما

دیدگاهمخالف،آنطورکهگامبریچبیانمیکند،براهمیت
یعنی تطبیق19، و ساختن فرایند و گرافیک قراردادهای
فرایندمقایسهتصویرحفظشدهذهنییاتصویرتكراریبا
دارد.« تأکید ادراک، توسط شده جمعآوری اطالعات
)Pariser, 1979: 31(البتهتفكردربارهقراردادهانیزبهدو

روشمختلفصورتمیپذیرد.قراردادیابهطوراختیاری
اتخاذمیشودیاناشیازویژگیهایذاتیانساناستوبه
معناییخاصعینیتمیبخشدکهالبتهحالتاخیرمورد
اشارهگامبریچاست.)Carrier, 1980: 283(»مثاًلاواشاره
میکندکهعالمتگذاریگرمابارنگقرمزوسرمابارنگ
 Gombrich,(».آبی،شایدطبیعیترازحالتبرعكسباشد
182 :1982( منظوراواز»طبیعی«بودن،ذاتیبودنآن

درانساناست؛بدینمعنیکهاقتضایساختارذهنچنین
حد به آرنهایم، برابر در گامبریچ هرچند بنابراین است.
بیشتریازواقعنماییتصویریباوردارد؛امااونیزمیداند
»باوجودتغییرمالکهایتشابهباواقعیت،هموارهمعیار
مطلقیازجهانواقعوجودداردکهبراساسآنمیتوان
سنجید.« را شده داده نشان موارد راستنمایی میزان
)Verstegen, 2004:93(برایناساسنشانههامیبایستبا

شیءموردمقایسهمشابهتبرقرارکنند.
وهمگونی یكسانی پذیرش فوق، موارد به استناد با
نیز سالم بینایی با انسانها همه برای حسی دریافت
به ادراک داشتن باور دیگر بودچون نخواهد امكانپذیر
ادراک، میرسد. بهنظر اشتباه منفعالنه، فرایندی منزله
یكایک انتظارات بهواسطه و میگیرد صورت فعاالنه
به را بهطوریکهمیتوانآن مخاطبینشرطیمیشود
مثابهنوعیتعدیلواصالحدرپیشبینیهریکتعریف
»شاخصه به گامبریچ که آنجا از دیگر سخن به کرد.
پیشگویانهادراک«20داللتمیآورد،»بااینایدهمخالفت
نشان واکنش نقش به تنها بیگناه، چشم که میورزد
میدهد،اوایننظریهرادربارهتصویرمیپذیردکهدیدن
را آنها بلكه است محّرکه به نسبت واکنش تنها نه
 Salwa, 2013:(».طبقهبندی،سازماندهیوتعبیرمیکند
21( بنابرایندرنگاهویوپیروانشبازنماییتصویریو

درکآنیكیازمهارتهایمهمانساناستکهبهواسطه
اغناءتجربیاتبیناییباآزمودگیسایرحواس،ذخیرههای
ذهنیفردرابراساستعالیمگذشتهدرخوانشاثرودرک
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بخش در تعبیر، این با میکند. متعّین تصویر معنای
واقعیت نمود باز صرفاً »بازنمایی نیز تصویر آفرینندگی
و میسازد آشكار تازه وجوهی تحت را آن بلكه نیست،
راههایتازهبرایدیدنآنخلقمیکند.«)هرستهاوس،
مشاهدات کننده ثبت هنرمند اینكه ایده )85 :1388
ماند. خواهد باقی سوءتفاهم یک است معصومش چشم
شبكیه دریافتی که ذهن از قسمت آن نمیتوان هرگز
چشمراهموارهباتفاسیرخوددستكاریمیکند،خاموش
کرد.)Gombrich, 1979: 99( چونهمانطورکهثبتوقایع
کاريتفسیرگرایانهاست،گرایشهایکسانيکهبهثبت
وقایعميپردازندباعثميشودکهبرخيجزییاترامورد
نادیدهبگیرند.«)گالو را توجهقراردادهوبرخيدیگر

دیگران،1130:1387(
نتیجهگرفتهرچندممكناست نهایتمیتوان در
یکتصویر،واقعنمانباشداماهمچنانبازنمایانهاستچرا
کهبنابرفرضیهساختوتطبیق،ازیکجانبهنرمندبه
شكلیازقراردادهابهعنواننقاطشروعاستفادهکردهو
ادراکخویشراارزیابیونظممیبخشد.»هنرمندانیکه
به را خودشان میکنند، تالش واقعیت تسخیر برای
هرچند نمیکنند... محدود رنگی پیكرههای و نقاشیها
محصولنهاییچشمفریبنباشد.«)هرستهاوس،1388:
61(ازجانبدیگردرنظرهرمخاطب،خوانشیکتصویر،
خودانگیختهنیستکهبابرداشتیعینبهعینازواقعیت
تجسدپیداکندبلكهشكلواقعیاشیاء،چیزیاستکهاو
هنر »مخاطبان میکند. برداشت اطالعات انبوه میان از
بستهبهنوعمعنیکهبهدنبالآنهستندنمایشدراثر
هنریرامیپذیرند.«)Arnheim, 1998: 115(چراکهدر
هنرمند، فرهنگی و ذهنی پیشینه صورت، سادهترین
مخاطبوشرایطارائهاثردرانتقالمعنایضمنیدخالت
دارد.بدینسبب»تصاویر،بدوننمایشدادنهمانندی
)Nyíri, 2009: 5(».کاملنیزکارخودراانجاممیدهند
دراینبینممكناستواقعنماییبهسمتهیچ،میلکند
دیدن نحوه »در چون دارد وجود همچنان بازنمایی اما
عالم،مراتبیازشكلپذیریوجودداردکهبرقراریشباهت
میگرداند.« ممكن را تصویر و حقیقی عالم بین
)Gombrich, 1982: 28(پسمفهومبازنمودینیزمالزم

بامعناییکهمخاطببهدنبالآناست،درچارچوبخاص

طرح،سیالیتپیدامیکند.

مرتبه  نظم در نگاه ارنست گامبریچ
درتولیدآثارهنری،نظمباعثتسهیلدرکشیءهم
دوره بسطیافته نظم در آن بارز نمونه میگردد. وابسته
کالسیکخودنماییمیکند:ستونهاوکتیبههاباتزیینات
منظم،یکدیواربیشكلرابهنمادیازپشتیبانیتبدیل
دیدگاه از »آنچه )Gombrich, 1979: 208( میکنند.
موجودقابلاعتناست،محوریتاینایدهاستکهسبک
بهصورتمستقیمبهروابطعناصرسازندهپیوندمیخوردو
روابطبینابینآنهابهتجسمیازسرشتهایفرهنگیو
روانشناختیبدلمیشود.« )Neher, 2000:162( بهواقع
اینایدهکههنرمندیکموجودالهیاستودرصحنهآزاد
وارد قانونی و نظم بهدرونهر را ومرج خالقیت،هرج
میکند،یکافسانهاست.تجریدنهدرطبیعتکهدرتمام
دوره در که اضطرابی است، اضطراب از نشانهای هنرها،
معاصرغلیانیافت.همانطورکهبسیاریازاشیایاطراف،
متقارنهستنددرهنرنیزکلشكلیازمینهبایدبرمبنای
یکقاعدهمنسجمپیشبرودوازآنجاییکهتمایلیندارد
باید آید، پیش متعارض رنگهای و شكل از ترکیبی با
بهعنوانیکمجموعهدستهبندیشودتابدینترتیببتوان
برایآن،مفهومیدرنظرگرفت.اینیکشعاراستکه
نابغهبردهقواعدنیست.حتی»بتهوون«همدربندقوانین
بود،اونیزدریکرویهخاصوبایکچارچوبسنتیکار
میکرد،هممسلكانبهظاهرنوآوروساختارشكناونیزدر
نظامیتازه،بهاصالحالگوهاییمیپرداختندکهاومطالعه
کردهوآموختهبود.)Gombrich, 1979: 46-158(بنابراین
اگرقراراستکههنریماندگارشود،بایددریکحالت
ثابتشودوسادگیادراکباسادگیساختارجفتگردد.
البتهتعّینمیزاننظموسادگی،شرایطیاستکهبایدبه
درستیکنترلشودچراکهاگرباافزایشنظموسادگی،
استخوانبندی دو القای قابلیت دیداری الگوی »یک
ساختاریرادرخودداشتهباشد،میتوانآنرابهصورتدو
)آرنهایم،118:1392( کرد.« رؤیت متفاوت کاماًل چیز
کلیشه از بیش چیزی نمیتواند تصویری »هیچ چنانكه
بازبنمایاند؛کهاگرچنینکردجفتدوم قالبیخودرا

خودشخواهدشد.«)گامبریچ،357:1393(
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حسنظم،فطریوسرشتهانساناست.»اولینعنصر
آشكارسازحسانسانازنظم،حساوازتعادلاستکه
نشانمیدهددرارتباطباگرانشودرواقعادراکمحیط
چهچیزیباالوچهچیزیپاییناست.بانظربهمراحل
پایینترتكامل،اینظرفیتهانمیتواندبههویتگریزانی
 )Gombrich, 1979: 2( باشد.« وابسته هشیاری نام به
چوناینهماهنگیایجابیبودهوآموزشدادهنمیشود،
پساکتسابیهمنیست.اگرحسنظمکهاجازهدستهبندی
پیرامونرابرحسبمیزانقاعدهمندیمیدهد؛عقودی
را ازجهان تجربهای بتوان که ندارد امكان هرگز نباشد
گردهمآورد.چیزیکهبهحسنظمتعبیرمیشود،همه
تولیداتانسانوبسیاریازفعالیتهایسطحپایینرادر
مقیاسوسیعتحتتأثیرقرارمیدهدچراکهانسانقادربه
ساختچیزینیستکهمنشأییدرطبیعتنداشتهباشد.
نمیتواندریافتکهاولینالگوهایمصنوعچگونهایجاد
شده،امابهطورقطعازهیچبهوجودنیامدهاست.میلبه
تقلیددرکارهایدستی،نظم،تقارن،فریبندگیوتناسب
بهوفوردرهمهجایزمینپراکندهاست.دراینمسیر،
الگوهاخیلیبیشترازآنچهکهبهآنهافكرشود،ظاهر
میشوند.چوندرحقیقتاینالگوهاابداعنشدهاند،بلكه
باگذشت الگوسازی برایهمیناستکه یافتهشدهاند.
زمانرویمیدهد.»انسانبهواسطهحواسخودمیتواند
ازآنهانظمهای انتزاع با و رابشناسد نظمهایطبیعی
ریاضیرابسازدوباترکیبایندونظمهایجدیدیبسازد
کهآنهارامتخیلمیدانیموخالقیتانساننیزحاصل
اینسهمرحلهاست،یعنیکشفنظمهایطبیعی،ساختن
نظمهایریاضی،وترکیبآندونظم.«)کیانوش،1369:

)71
سلسلهمراتبپیچیدهنظمنیزوجودداردکهبررسی
آنهافقطباانفكاکازنظمطبیعیامكانپذیراستامادر
تفكرالگوسازیمبتدیانسانبهفرممعینیازچیدمانهای
سادهتمایلدارد.دراینشیوهممكناستعناصرسازنده
برایتأثیربیشتر،گردهمبیایندویابرایتوزیعگستردهتر
فضاییرابهاشغالبگیرند،ممكناستپراکندهباشندیا
درخطیمستقیمیاموجداربهصفشوند؛دریکشكل
شده تودرتو شبكه یک از جزیی یا شده ترکیب ساده
بزرگ دریافتی ساده؛ نظامهای قانونمندی درک باشند.

بهدنبالدارد:درمواجهباتوالیازاشیاییكسان،همچون
مهرههاییکگردنبند،بهسرعتفرضیهایشكلمیگیرد
کهفردبرابریکمجموعهقانونمندقرارگرفتهاست،پس
فقطالزماستکهعناصررانمونهگیریوترکیبتكراری
در نظم، تدوین به تمایل »این کند. ساماندهی را آنها
شرایطیاستکهکلدستگاهحسیانسانروینظارتبر
از بعد پیوستگی است. شده تنظیم ناخواسته تغییرات
مدتیدرثبتکردنمختلمیشودوایندرهردوبخش
Gom-( فیزیولوژیکوروانشناختیتأثیرخواهدداشت.«
نسبت به طبیعت، پدیدهای در نظم  )brich, 1979: 95

دخالتیکهدرحفظآرامشوقرارانساندارد،اهمیتپیدا
میکندوهرجاکهازرابطهیکنظمباجنبهایازجنبههای
آرامشوقرار،مستقیمترومحسوسترآگاهباشیم،نسبت
)کیانوش، میشویم. حساستر نظم آن در اختالل به
72:1369(بهترینمثالایناستکهبعضیمواقعشنیدن
منجربهتوجهنمیشودمگراینكهصداتغییرکندیاقطع
شود.دراصلبهطورناخودآگاهدرهمهاینمدت،ادراکبر
آننظارتداشتهاست.عكسآنهمهست،»هرچهپیامی
بیتأثیرترجلوهکند،بیشتربهعنوانافزونگی21پنداشته
میشودچوندرافزونگی،تمایلبهنظمازمحدودههای
تنظیمشدهفراترمیرودوبهجاییکابزارجانبیبههدف
اصلیتبدیلمیشود.بههررویبشربنابرطبیعتخود،
بهعنوان را »انقطاع« و »افزونگی« بهعنوان را پیوستگی
 Gombrich,( میداند.« جستجو مورد اطالعاتی منبع
و دگردیسی تنوع، از همواره دلیل بهمین  )1979: 122

تغییرشكلبهمثابهعناصرجانبخشییادمیشود.
ساعت انتظار مورد تیکتاک که اینجاست سخن
آگاهیرادرگیرنمیکندمگراینكهتغییریدریكنواختی
بنابراین قطعشود. برایهشدار یاصدا آنحاصلشود
سادگیهندسینیزمیتواندبهیكنواختیتبدیلشودواز
ثبتبازبماند،مگردرصورتیکهباپیرامونکمنظمخود
بهگونهایغریزیمیدانیمکه تناقضشود.»تقریباً وارد
یکنمونهموزونسادهداراینظمیاستکهخیلیزود
خستهکنندهمیشود.اگرتصویرقراراستتصویرزندهای
باشد،روابطدرونیآنبایدوجوهیبهطورتكاملیابنده
تغییرپذیرداشتهباشد.توانوزندرنگهداریدقتبرای
تغییر با دقت که میشود این به مشروط دراز مدتی
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تكاملیابندهموضوعدیدنیتغذیهشود.«)کپس،1385:
52(برایناساستزییناتمنظمکاغذدیواری،الگویروی
پردهیاپیچشرویقابنقاشیسهمویژهایازاطالعاترا
جلب خود به را موشكافانه توجه و نیستند عهدهدار
نمیکنند.درمقابل،تابلوینقاشیاستکههرچندممكن
استالتفاتیرابهخودبرانگیختهنكندیاحتیبهگونهای
باشدکهآنراقسمتیازطرحدیوارپندارکرد،اماهمواره
 Gombrich,(.اینباوروجودداردکهبایدبرآنتمرکزباشد
1979:116( اینسخنبهوضوحآنچهراکهدرتالشبرای

مقابلهباکششموجوددرخیرهشدنبهالگویتكراریو
منظمهنرهایتزیینیرخمیدهدراواگویهمیکندچرا
اینچنینی،سلسلهمراتبصفردرجه، کهدرطرحهای
تكراردر و انقطاع ازهرگونه پرهیز و یكنواخت افزونگی
از را او و تحمیلشده مخاطب به نهادینه الگویی قالب
تزیینی هنر در »نقشمایهها میدارد. حذر بر ژرفبینی
اغلبدرگیررقصیحیرتانگیزندکهدرآنچشمبهسهولت

گمراهمیشود.«)جل،123:1390(

تقارن بازنمایی تصویری و نظم در هنرهای 
تزیینی 

یکتفاوتاساسیبینحقیقتوتجسممبنیبرآن
وجوددارد.درحقیقت،همیشهامكانکشفوجوددارد؛
میتوان نیز مصنوعی ابزارهای از باشد الزم اگر حتی
استفادهکرددرحالیکهتصویر،محدوداست.بزرگنمایی
و میزند آسیب آن از قسمتی به میآورد، بهبار اغراق
 Gombrich,(درنهایتبهیکصفحهبافتدارتبدیلمیشود
تزیینی هنرهای در وضعیت این البته که )1979: 101

پیچیدهتراستچونبرایآنگروهازترکیبعناصرکهاز
از دور یا متراکم کوچک، حد از بیش هندسی لحاظ
بافت از اجتنابناپذیریتصوری بهطور مخاطبهستند،
ازموشكافیدر بهنوبهخودمیتواندمانع وجودداردکه
عناصرسازندهاثرشود.ازاینجهت،هرچندارتباطدرونی
وجود تزیینی هنرهای و زیبا22 هنرهای بین متعاملی و
داردکههردورادریکمجموعهقرارمیدهداماتفاوت
تعیینکنندهدرمیانآنها،مبتنیبرکارکرداست.نكته
آنكه،آنچهدرجامعهازآنبهعنوانهنریادمیشودمعموالً
به مشخصی قالب در که دارد داللت زیبا هنرهای بر

مخاطبرسیدهویابامفاهیمخاصی،بههمراهچیدمان
هنری، چنین در است. شده ایفاد او ذهن در معلومی
تحلیل آن عناصر متقابل ارتباط نظر از ترکیب ساختار
میشود.دربرابراینگونههنر،بینهایتمحصولتزیینی،
انسانرااحاطهکردهکههرگزنمیتوانبهیکاندازهبه
همهآنهاتوجهکرد.امابرایپاسداشتارزشموجوددر
آنهابایددرواقعیتهایالگوسازیتعمیقبیشتریانجام

داد.
درهنرهایتزیینیباکاهشتأکیدبرواقعنمایی،حس
نظم،قلمرویوسیعیپیدامیکندکهآنرامجازمینماید
از بههردرجهای بسامد و انتزاع از بهرهگیری بهواسطه
تزیینی،طبیعت هنرهای در کند.  تولید الگو پیچیدگی،
نمیکند.طبیعت، تكرار بهطوردقیق را زندههرگزخود
الزاماًتنوعخودراتقلیلمیدهدوبهانتزاعوتكرارروی
میآوردتادرقالبچنینهنریتعریفشود.»بنیانهنر
کنش است، انتزاعی هنر برای دیگری نام صرفاً تزیینی
متقابلعلّی،جزءباجزءومتضمنکاربردالگوهاییاست
کهازتكراروترتیبمتقارنطرحهابهدستمیآید.«)جل،
بینهایت نسلها، گذر در شیوه این »با )123 :1390
طرحهایهمریشهبهوجودمیآیدکهاساسآنیگانهاست
افراد همسوی و متحد تالشهای مدد به بهقدم، قدم و
کردهاند.«  پیدا توسعه قانونمند شكل به متفاوت
برابر در تزیینی هنرهای در  )Gombrich, 1979: 87(

هویت که نیست اجزاء گوناگونی و تنوع زیبا، هنرهای
خصلت بلكه میکند، منتقل را معناداری و هنرمندانه
عناصرنسبتبهیكدیگرنقشتعیینکنندهدارد.»بهعبارت
عاملیت گواه و دارند یكدیگر بر علّی تأثیر اجزا دیگر،
شاخصبهطورکلیاند،ازاینجهتکهعاملیتهنرمند
اجزاشاخصظاهرمیشود.« ازهرچیزدرخصلت بیش
انتزاع با هنرمند که مسیری در )123 ،1390 )جل،
طرح واقعنمایی از نظم، میکند؛ پیشروی هندسی
میکاهد؛شكلزندهنمارابهشكلهندسینزدیکمیکند
وباافولتعهدبهواقعنماییعینبهعینوکاهشنشانههای
آشنا،امكانتنوعبخشیبهصورتجسمیرافراهممیآورد.
دراینطیف،نقشمایههاباتكرارخوددرقالبمشخصی
در امرهستند. این مشمول نیز الگوها میشوند. تعریف
طرحهایاینچنینیکهسلسلهمراتبدرآنهابهسمت
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هیچمیلدارد،زبانتصویر،خالص،زاللومستقیماست.
»اینشهرفرنگبودکهپیشنهادکرد،تكرارباعثکاهش
ارزشاجزاءمیشود،درحالیكهانفكاکدرمرکز،برآنها
اندازهکافیتكرار تأکیدمیکند.همچونکلمهایکهبه
شوددیگرازمعنیاصلیخودمیافتدوبهنوعیجورچین
تاریختزیین  )Gombrich, 1979: 243(».تبدیلمیشود
نشانمیدهدکهنوعبشرالگوهایتزیینیرابرایآنچهکه
هستند،انتخابودرشكلهایبینهایتترکیبوادغام
میکندتابرایچشمخوشایندباشد.ناچیزترینتغییردر
یکالگو،الگوییدیگررامیسازد؛حتیاگرتوسطهمان
بهطور آینده در و نشود اعمال زمان همان در شخص
اتفاقیتوسطفرددیگریکهاینروشرادرپیشگرفته
صورتبگیرد.»نظمبهفردفرداجزایاثر،بعدمناسبوبه
از خود که تقارنی میبخشد. تقارن آن بخشهای کل
قسمتهای نسبت و اثر اجزای میان مناسب هماهنگی
مختلفباطرحکلیکهمطابقباجزءمعیارانتخابشده،
نشأتمیگیرد.ایننظموتقارندرنهایتبهقاعدهمندی
دارد.« درپی را پختگی و کمال که میشود منتهی

)هایدماینر،92:1387(
عدم یا »تناسب مخاطب، برابر در و بعد مرحله در
در بیرونی ریتمهای و درونی تكانهای این بیان تناسب
تا ادغامخودکار از که میشود اومشخص توجه نوسان
موجودی بهعنوان مخاطب است. متغیر آگاهی افزایش
بین مقایسهای است، قیاس درحال پیوسته که زنده
پیشبینیهایتغییراتپیوستهدراتفاقاتبیرونیباقالب
تشخیصیخودازمفاهیمانجاممیدهدوسرانجامآنچه
دیدهمیشود،بستگیبهنحوهتوجهاودارد؛درپیشبینیها،
او،نقشتعیینکنندهداردودریافتخودرادراکتشافات
 )Gombrich, 1979: 289( میگیرد.« بهکار ادراکی
و کرده پیدا اعتبار مشاهدهگر دانش بر تكیه بدینسان
صاحبتأثیرمیشود.پسحسنظمومفهومیدربرابر
قدرت از بیش توقعات، »نیروی و میگیرد قرار هم
معلومات،مخاطبراهدایتمیکند.«)گامبریچ،1393:
234(بهدیگرسخن،چوندرهنرتزیینی،بازنمایی،نسخه
عینیواقعیتنیست؛سادهسازیوانتزاعحاصلازنظم،
یک مورد در پیشبینی محدودیتهای میشود باعث
احتماالت محدوده آن تبع به و یابد افزایش موضوع

)درستیاغیرحقیقی(گسترشپیداکندوحقانتخاب
ناظربیشترشود.همانندچشماندازیکهازدورمشاهده
میشودوبهجهتدخالتبیشترنیرویدیدفریبی،امكان
دخلوتصرفدرآنبیشتراززمانیاستکهدرمقیاس
همچون انتزاع، بهواقع شود. رؤیت وضوح به و صحیح
از را بازنمودی مفهوم تشخیص دامنه دیدفریب، تصاویر
گسترش مخاطبین، آراء تعارض حتی و تفاوت حیث
میدهد.البتهاینبدانمعنینیستکهبهالزامآنچهدر
به فقط بلكه است میبندد،صحیح نقش مخاطب ذهن
این ادراکیآنبیشتراست.در جهتسادهسازی،تنوع
تشخیص در احتماالت این صحت و اعتبار میزان بین،
پذیرش و توجه نوسان به شده بازنمایی صورت صحیح
است وابسته اطراف، به انداختن نگاه هنگام به مخاطب
مفاهیم شكلگیری شرایط با دیدن »فرآیند چراکه
همراستاستوباتكیهبرمادهخامتجربه،الگویمتناظری
بیشمار مورد در که میآورد بهوجود عام فرمهای از

نمونههایمشابهکاربرددارد.«)آرنهایم،61:1392(
در نظم غیرمنطقی هجمه بهدلیل وضعیت این با
هنرهایتزیینیوبهلحاظافزونگیزیادهازاندازهآنکه
بهواسطهتكراروانتزاعفراهممیشود،پژوهشگرانوسوسه
دارندکهبیشترمواقعبانادیدهانگاشتنجنبههایادراکی،
»رویكرد باشند. نقشمایهها نمادین ریشه دنبال به فقط
بسیاریازمؤلفانبهایناندیشهاستکهظاهراًشكلهای
تزیینی،معناینمادینجهانیدارند.«)جل،119:1390(
امادرنظرروانشناسانادراکدیداریوازجمله»ارنست
گامبریچ«،»خاصیتویژهنظمدرهنرهایتزیینیبهسبب
نیرویعادتآناستکهبهپیوستگیتاریخیاشانجامیده
از تكرار، بهواسطه نقشمایهها هنرها، اینگونه در است.
معناینمادینفردیخالیهستند.درواقعدراینشرایط،
ابداعفرمازمعنیپیشیدارد.آنچهتمامیاشكالاینگونهاز
نیست آنها معنای مرتبطمیکند، یكدیگر به را هنرها
آنها به مؤلفهها این آنهاست. رسمی مؤلفهای بلكه
میشود. نامیده نمادین توانایی که میبخشد پشتوانهای
برای مانعی میتواند رسمی توانایی این اینكه، متناقض
تفسیرنقشمایههادرمسیریباشدکهفاقدشواهدموازی
هستیم.«)Gombrich, 1979: 240-244( بنابراینبرخالف
جریانزورمندحاکمبرفضایپژوهشی،هدفاینمقالهنه
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توانایی بر تأکید بلكه نقشمایهها نمادین ریشه دریافت
طرح جمله از و تزیینی هنرهای کلی طرح نمادین
پارچههایمحرماتاست؛چراکهنگارندگانباوردارنددر
ایننمونهازهنرها،بازنماییبهاندازهنظم،فعالاستاما
بهدلیلتأثیراتمتقابلایندومفهومبریكدیگرـکهبه
و درک میزان و نوع میشود، حاصل نظم افزونگی تبع
هر اینحساب، با است. شده واگذار مخاطب به دریافت
ازبینرفتهو تزیینیجزییاتطبیعی چنددرهنرهای
تنهاکلیاتنشاندادهمیشودامابازنماییهمچنانوجود
دارد.حتیبهجهتتعّهدکمتراینگونههنرهابهعناصر
واقعنماازیكسووورودحدسوگمانبهدامنهشمولآن
ازسویدیگر،پهنهآنگستردهتراست.هرمضمونیکهاز
چه ایننوعبازنماییبهذهنهرمخاطبیمتبادرمیشودـ
بانیرویتكرارو درستوچهنادرستیاغیرحقیقیـ
افزایشنظمباشدتیبیشتربراوتكلیفمیشودچراکه
»تكرار،معنیوجودیوضدفناداردوحتیبهمیندلیل،
نباشد.« تكرار آن در که نیست مناسكی و رسم هیچ
)حصوری،117:1381(بههمیندلیلمعموالًسعیبرآن
استکهافزونگیسادگیوتكرارنقشمایهدرطرحهای
آنگونهکه تعریفشود. باکارکردآنها متناسب تزیینی
»الگوهایتزیینیکهبررویمصنوعاتکارمیشوند،افرادرابه
اشیاءوبهبرنامههایاجتماعیکهآناشیاءدربردارند،پیوند

میزنند«)جل،120:1390(.

چیستی الگوی تعادل طرح پارچه های محرمات 
درتحدیدیافتهترینحالت،پارچهمحرمات،پارچه

راهراهیاستکهیکراهآنسفیدوراهدیگرشسیاه
باشدیاپارچهراهراهالوان.)روحفر،74:1380(امادر
به دستبافت متن اگر کرد ادعا میتوان کلی شكل
نوارهاییباعرضمساویوبارنگهایمختلفومزین
که بهطوری گردد، تقسیم ریزنقش موتیفهایی به
در )1 )تصویر برسد نظر به راهراه صورت به زمینه
اصطالحبهآنمحرماتمیگویند.)نصیری،54:1382(
بهواقعطرحمحرماتبهگروهنقشهاییاطالقمیشود
کهباخطوطموازیوعمودیمانندآبشاریازرنگاز
باالبهپایینامتدادمییابد.نقشهایبسیارباریکچه
سادهوچهمورب.)رضاییآذر،68:1390(نیزممكن
استمحرماتفقطباپشتسرهمقرارگرفتنردیفهایی
ازنقشهاشكلگیرد)تصویر2(وبینردیفها،حاشیه
یامرزمشخصیوجودنداشتهباشد.)حصوری،1381:
51(درحقیقتاساسطرحاینپارچههاکهدراینجابه
عنوانالگویتعادلیازآنیادمیشود،راهراهباسلسله
مراتبصفردرجهاست.»طرحیمتشكلازباریكههای
تكراری نقوش با آنها از یک هر زمینه که تكراری
این با )231 :1391 )استون، است.« یافته پوشش
حسابمیبایستاینطرحدرزمرههنرهایتزیینیقرار
بگیردکهبرحفظنظمدرمعنایاصلیتأکیدبیشتری
وجودداردچراکهاساسآننظمبیانتهاییاستکه
عناصرتصویریرادرسایهخودمهارکردهاست.درست
یا لباسهایخود در نیز همانطورکه»فارغالتحصیالن
سربازاندررژههمگیرسمیترارعایتمیکنند،آنها
بودنشان تسلیم باید بلكه نیستند قوانین تسلیم فقط

)Gombrich, 1979: 229(».دیدهشود
در ملحوظی شكل به طرحاندازی شیوه این رواج
نمونهایبهجاماندهازدورانصفویه،زندوقاجاربهچشم

تصویر2:پارچهمحرمات،دورةصفوی،محلنگهداری:موزهمتروپولیتن

)http://www.metmuseum.org(.نیویورک

تصویر1:پارچهمحرمات،دورةقاجار،محلنگهداری:کاخموزهگلستان
)منبع:نگارنده(
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ازقدیمیترینشیوههایی امادرحقیقت»یكی میخورد.
انواع روی حال به تا هخامنشیان زمان از که است
شده منعكس گرهدار دستبافتهای و ترمه پارچههای
است«)نصیری،54:1382(یعنیایننامهیچربطیبه
ماهمحرمنداردواحتماالًنوارهایباریکمحرماتبامهر
قبلازاسالمبهمعنیدعامربوطاستچراکه»مهر«در
)رضاییآذر،1390: است. بوده دعا بهمعنی پهلوی زبان
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تعامل بازنمایی تصویری و نظم در طرح پارچه های 
محرمات

و انتزاع بهواسطه که بودن بهفرد منحصر از امتناع
هنر در رایج بسیار ترکیبی روش میشود، تكرارحاصل
الزاماً نظم تزیینی، هنرهای از اینگونه در است. اسالمی
نوعیپاسخبرایکنكاشقاعدهمنداست،بدوناینكهحس
بینهایتبودگیراازبینببرد.شایداینمواردبراییک
که داده نشان تاریخ اما باشد گزافی ادعای هنری فرم
برخیازسنتهاتوانآنرادارندکهازمحدودیتهاگذر
کنندوافزونگیرابهافسانهوشكوهبدلنمایند.بهطوری
یک تكرار گاه حتی ماندگار، و موفق نمونههای در که
نقشمایهخاصتصویری،شیءهموابستهراموجودیتی
این از مسأله حتی گفت »میتوان است بخشیده دیگر
باسابقهوتاریخداربه عمیقتراست.حسنظمدرملتی
فهمودرکگستردهوژرفیبدلمیشودکهگاهفلسفه
حیاتراتحتتأثیرقرارمیدهدبهطوریکهانسانزندگی
خودراباآنمالکومیزانمیسنجد.اینحسدرتعیین
چونیوچراییزندگیکارگرمیشودودرواقعبخشیاز
فلسفهحیاتملیراتشكیلمیدهد.«)حصوری،1381:
82-81(»درالگوهایاینچنینی،ادراککندیاحتی
تزیینشدههیچگاه بهطوریکهشیء متوقفمیشود،
بهطورکاملتصاحبنمیگرددوهمیشهدرفرآیندتسخیر
شدنمیماند.همینامرموجبمیشودتارابطهایناتمام
کننده دریافت و شده تزیین شاخص بین پایانناپذیر و
برقرارشود.«)جل،129:1390(دراینمیانودراشكال
کاربردینظموسامانمندی،فرمهاییازالگوسازیهستند
از فراتر شكلی به ساخت و تزیینی نظم آنها در که
مواصلتواردشدهاندچراکهایجادوپیرایههمزماناتفاق

پیچیدهترین تا سادهترین از نساجی هنرهای میافتد.
فرمهادراینزمرهقرارمیگیرندچراکهتاروپودبهخودی
خودالگوایجادمیکندوایندیگربههنرمندبستگیدارد
کهآنرابهچهدرجهایازپیچیدگیبرساند.اینامرازآن
ناشیاستکه»قدرتبازنماییهرگونهبازنماییدیداری
نشأت آن مدیوم ذاتی ازخصیصههای نخست درجه در
میگیردوفقطدرمرحلهبعداستکهمسألهقابلیتالقاء
)آرنهایم، میآید.« پیش خصیصهها این غیرمستقیم
143:1392(برایهمیندرهنرنساجی،بیشترالگوها،
رویسلسلهمراتبقواعددرقواعدبنامیشوند.الگوسازدر
اینهنرهاهمیشهمدیونخطوطراهنمایهندسیاست،
بهره آنها از هنرش نمایش برای میتواند که خطوطی
ببرد.طرحهاسادههستند،امابهسادگیوبراساساقتضای
شرایط،قابلتغییروافزودنجزییاتهستند.درحقیقت
درایننوعازمحصوالت،هدف،تولیدالگوهاییاستکه
حسنظمغالبدرآنمنتجازاثراتتصنعیفنینیزباشد،
نیروییکهباعثحفظترتیبهانیزبشود.دراینشیوه،
الگویتكراریسببتقسیمطرحوایجادگروههایبزرگتر
توسعه انعطافپذیری، و انطابق این بدونشک میشود،
استفادهدرسطحبهمقتضایتكنیکرادرپیدارد.بهویژه
را ایده این طراح به خط عنصر که محرمات طرح در
میدهدکهبیشترینتأکیدرابرنظموتعادلداشتهباشد.
درطرحمحرماتباآنالگویتعادلیراهراه،نقشمایههای
فرعی)درصورتوجود(درحصارکشیدهمیشودوخطوط
عمودییاافقینهتنهاعملیاتچهارچوببندی،پرکردن
وپیونددادنرابهعهدهمیگیردکهخودبهنقشاصلی
بدلمیشود.وقتیازدوربهاینپارچهنظرانداختهشود،
خطوطاصلیکهبهواسطهنقشیارنگویاهردوبرقرار
به نزدیکترشدن،جزییات با بهچشممیآیند؛ شدهاند
ترکیباضافهمیشودوتفاصیلبیشتردرصورتوجود،
رویسطحخودآذینهاخودنماییمیکند.ایننوعطرح
باتكراربدونانقطاعیاچالشویژهدیگر،چشمرانوازش
میدهد،بهدنبالخودمیکشدودرعینحالازتدقیقدر
خودبرحذرمیدارد.چونآنطورکهپیشترمورداشاره
قرارگرفت»انقطاعچشمرابهخودجذبنمیکند،بلكه
مدل در بنابراین، میگردد. آن بهدنبال که است چشم
سادهشده،تشخیصانقطاعطیبررسیخودکارخوداز
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پیوستگیها،هیچپیامیصادرنمیکند،اینامرمیبایست
برایکاربربهاینمعنیباشدکهابزاربهصورتهدفدار
)Gombrich, 1979: 121(».بهدنبالنقاطخاصیمیگردد
درطرحپارچههایمحرماتازآنجاکهسلسلهمراتب
اصول بر مبتنی نقش بازنمایی دارد،شیوه بهصفرمیل
مشترکیاستکهبینندهمحورویكنواختجلوهمیکند.
منظورازیكنواخت،خاصیتهاییمانندجهتحرکتدر
و پیچیدهتر بزرگتر، واحدهای تعریف است. نقطه یک
استخراجوتوضیحروابطمكانیدرآنوجودندارد.بهاین
معناکهخاصیتهاییكسانیدرسراسرمیداندیدیادر
چنین »در میشود. استخراج آن از بزرگی بخشهای
میشوند، ترکیب یكدیگر با هموزن واحدهای الگویی
بنابراینهمگونیطرحنتیجهتعادلنقوشتكراریاست.
از ارائهتفسیری برای پرداختموضوعبیشتر ایننحوه
توصیف تا است متناسب شیوه یا فضا یک کلی ویژگی
متمرکز.« نیروهای تسلط عنوانچیزیتحت به زندگی
)آرنهایم،40:1392(مسلماستکهباچنینساختاری،
میرسد. هیچ به و یافته کاهش واقعنما بازنمایی میزان
بهدیگرسخندراینشرایط،بازنماییتصویریبهشكل
انتزاعیاست.یعنیدراینجامحوریتتكراریخطوطافقی
یاعمودی،مؤیدهرآنچیزیاستکهمخاطبمتناسب
بااستخوانبندیساختاریطرحاختیارکند.تصوراینكه
تكرارخطوطعمودییاافقیدردنیایواقعیوجودنداشته
باشد،بسیارسختاستامادراینجاتكرارالگوهابیانگر
تقلیدی روشهای از آگاهانه ارتداد با که است آرامشی
بهماننداصولواقعنماییرایجدرهنرهایزیباایجادشده
و درک الگویی چنین در که است آن بهتر پس است.
دریافتازمضمونبازنماییرابهتمامیوالبتهمتناسببا
امكاناتطرحبهعهدهخودمخاطبواگذاشتوبرایآن

اعتبارقائلشد.
بینهایت تكرار با که است نظم دیگر، سوی البته
است. شده بدل طرح اصلی الگوی به تكراری، نقشهای
از ردیفی از مرکب تبلیغاتی نمایش آن، مدرن »معادل
برای نوریاستکهدرآنهرالمپمیتواند المپهای
شود.« خاموش یا روشن تصویر یک به شكلدهی
)Gombrich, 1982: 141( مزیتاصلیایننوعازگسترش،

انعطافپذیریاستکهطرحرابرایهرفضایخالیقابل

استفادهمیکند.چنیندستاوردیدرمتنپارچه،امكان
را منظوردوخت به برش و متفاوت پوششدهیسطوح
سهولتمیبخشدیعنیباجنبههایکارکردیخاصآن
چون این بر عالوه میکند. برقرار مداخلهجویانه تناسب
را غور اینطرح، منظمخطوط تكرار و سادگیساختار
نمیطلبد،درزمینهتحلیلمیرودوبهپسزمینهتقلیل
مورد نیز اصلی موضوع بر تمرکز میزان پس مییابد؛
چنین در نظم افزونگی این نمیگیرد. قرار دستاندازی
خاستگاهیبهفضیلتاصلیدستمایهخودیعنیپارچه

بدلمیشود.
درآخرآنكهبامقابلهنظراتگامبریچدرحوزهادراک
دیداریمیتوانادعاکردکهدرطرحپارچههایمحرمات،
نیرویمخیلهفرم،نظمیرامیگستراندکهاساسخلقت
ازیکوحی کم مؤلفهای چنین قطعاً است؛پس جهان
به نظم ایندرشرایطیاستکهدربطن ندارد. حیاتی
معنایی بیان در خویشتنداری نوعی آن، ذاتی ماهیت
راجستجو آن استکهذهنمخاطب نهفته نامحسوس
میکند.بهسخندیگردرپساینسادگیحاصلازالگوی
که دارد وجود بهموازات نیز مستور بازنمایی منتظم،
هرچنددرورایبینشفردیمخاطببهشكلانعطافپذیر
ودرچهارچوبخاصطرح،صورتیوسیعوبیپایاندارد
به ازخویشتنداریوپوشیدگیها واقعدرهالهای به اما
امورازنظرهادورماندهاست.برایهمینبهطورطبیعی
نمیتواندرمواجهباطرحمحرماتپاسخصریحیبرای
پیامآناتخاذکردچوناینامكانوجودداردکهبهطور
همزمانروابطشكلیبیشمارممكنیرابهآننسبتداد.
بهواقعدرالگویتعادلیپارچههایمحرمات،آشكاربودگی
جلوههای بیكرانی و داشتگی ایهام به نظم محدودیت و
بازنماییتصویریدرذهنمخاطبانمنتهیشدهاست.دو
عنصریکهدرتعاملبرابربایكدیگرمتنپارچهرانهبه
میدانگاهتخاصمورویاروییمتقابلکهبهبسترمناظرهای
بدلمیسازندکهزاییدههمبودیومقارنهآنهادرقالب

تعریفشدهخاصهنرهایتزیینیاست.
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نتیجه گیری
بازنماییتصویری،مفهومیگستردهوعمیقاستکه
چونطیادوارطوالنیفقطبهواقعنماییمعنیمیشد،
هنوزنیزمیلبرآناستکهباچنانتعبیریافادهشود.
امادرنظرارنستگامبریچنهبهعنوانیکتاریخنگارصرف
روانشناسی محققین برجستهترین از یكی مقام در که
بازنماییتصویری،محلیوسیعدارد.در ادراکدیداری،
نظراوبهواسطهردفرضیهچشممعصوم،نحوهگزینشگری
مخاطبفقطباشدتوضعفعناصرهمانندسازتعریف
نمیشودچراکهحتییکتصویرواقعنمانیزدرشرایط
یكسانبرایهرمخاطب،موجدبرداشتیمتفاوتاست.به
باوراو،بینتفسیرودادههایحسی،تعاملیوجودداردکه
امكانتمایزپذیریبیندادههایدیداریوتفسیرآنهارا
مختلمیکند،درنتیجهاینحقیقتانكارناپذیراستکه
تجربهذهنبهشكلانحصاریازطریقجهانفیزیكیو
و هنرمند پیشینه بلكه نمیکند، پیدا تعّین دیداری
مخاطبنیزدرخلقودریافتآنمؤثراست.بااینحساب،
و حسی دریافت به نسبت ثابت، هنری اثر یک تفسیر
این با میکند. پیدا اختالف مخاطبان فرهنگی زمینه
رویكردچهآثاریکهکمترینفاصلهراباتوهمدارندوچه
بهطور آنها واقعنماترین مانند درست ابتدایی، تصاویر
کاملبهعنوانمعادلیبرایاشیاءپذیرفتهمیشوند.آنها
درهرسطحیویژگیهایعمیقانسانیراتحریکمیکنند
کهبرایآنخلقشدهاند.میزانقرارگرفتنبیشتراین
آثاردرجهتشباهت،بهشرایطفرهنگیخاصمخاطبان
آنهابستگیدارد.دربارهمفهومنظمنیزمحرزآناستکه
بهرهگیریازاینعنصربراینگهداریدقتوحیاتبخشی
بهتصویر،شرطاساسیاستکههرچندبهصورتمجرد
برایتضمینانسجامیکاثرهنریدرحوزهتجسمیکافی
نیستوموجدحضوریکسالتباراستامابرخالفآندر
هنرهایتزیینیباایجادیكپارچگیبهیگانگیواستمرار
بیشترطرحمیانجامد.نظمدراینشرایط،الزمهتكرار
حدومرزاستپسدرذاتخودمقارنهخاصیباانتزاعو
سادهشده، بهصورت نقشمایهها میکند؛ برقرار بسامد
دگرگون را هموابسته شیء هویت و میشوند تكرار
به اتكاء بهدلیل نظم، نوع این درعینحال، میسازند.
برحذر درخود تدقیق از را مخاطب هموزن، واحدهای

داشتهودرتمرکزبرآنچهبدانتعلقدارند،اختاللایجاد
نمیکند.

بانظربهآنچهآمدبازنماییونظم،دومسیرمتفاوتو
با دو این تنها نه چراکه نمیکنند اختیار عكس بلكه
یكدیگرتنازعوتعارضندارندکهمتعاملنیزهستند.با
بهعنوان طبیعت به امانتداری که آنجا از نگاه، نوع این
مطلوبکمالهنریتلقینمیشود،عدولازآننیزضعف
بازنمودیبهحسابنمیآید.پسنظمحتیاینقدرترا
بازنماییراوسیع انتزاعوتكرار،دامنه بهلطف داردکه
به را آن نهایت و بزداید را محدویت هرگونه گرداند؛
پارچه طرح چند هر آنكه نتیجه کند. بدل بینهایت
محرماتباخطوطراهراهوسلسلهمراتبصفربایكیاز
اصلیترینحالتهایتكراروانتزاعتعریفمیشودکهنظم
نظم، یعنی عنصر این غلبه اما است امور آنسرآمد در
مخّلبازنمایینمیگرددچراکهدرایننوعازطرحهای
در بازنمایانه عناصر از مخاطب درک پارچه، تزیینی
او میشود. واگذار او خود به طرح ساختاری چهارچوب
میتواندخطوطراهراهرابهرچهتمایلدارد،تعبیرکندو
قالب در است مایل بهرگونه را خود خاص جهانبینی
نقشه، نوع این دهد. تسری طرح اصلی استخوانبندی
بهجهتبازنمایی،چیزیکمترازیکتصویرواقعنماندارد
زیرادرمواجهباهردو،تعلیموتربیتمخاطبوآنچهاو
رقم را تفسیر و دریافتحسی آورده، باخود پیشتر از
میزند.پسحتیطرحپارچهایمحرماتنیزباآننظم
حتی که میشود محسوب بازنمایانه تنها نه اساطیری،
بهواسطهچنینالگویمنظمی،بازنماییدرآنتقویتو

نامتناهیشدهاست.
اثرگامبریچیعنیهنرو بامقابلهدو پژوهشحاضر
بررسی برای فراهمکردکه بستری نظم، توهموحس
هنرهایتزیینیوخاصهطرحپارچههایمحرماتکارآمد
نمود.امیداستبرقراریاینگونهالتقاطمیانحوزههای
زیباشناسیوهنرهایصناعیراهرابرایپژوهشهایاین

چنینیآیندههموارسازد.
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