نشریه علمی -پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ،سال سیزدهم شماره  26فصل بهار  -تابستا ن

1396

انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی

1

شهام

اسدی2

زهره

ترابی3

چکیده
در نظریات جدید کریستوفر الکساندر تضاد آشکاری میان تفکرات خردگرایی دکارتی قبلی ایشاان
مشهود است و این مسئله را به راحتی میتوان در کتاب «زبان الگو» و یا «سرشت نظم» مشاادد نواود
وی در سرشت نظم به تدوین پانزد خصلت بنیادینی روی آورد که وجود و بروز این خصایل در یک اثار
دنری دوچون فرش نه تنها حیات را برای آن به ارمغان میآورد بلکه باعث جاودانگی اثار مایشاود کاه
نوود عینی آن در فرش قابل لوس و مشادد است
بدین جهت تحلیلی بر پانزد خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر و ارتباط آن با دنر فرش ایران ضاروری
گشت تا بتوانیم در راستای تبیین خصایلی که زند بودن پدیاد داا را نوایاان مایساازد براردازیم ایان
خصایل به نحوی نشانگر زند بودن و حیاتدار بودن فرش ایرانی است ،که دارای مراکز نیرومندی است
که سبب به وجود آمدن کلیتدا در بستر فرش میشود این مقاله با نگا توصیفی -تحلیلی و بار مبناای
اطالعات اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شد است؛ و سعی در بررسی وجود این پانزد خصلت الکساندر
در بطن فرش ایرانی است تا به نحوی شکو و عظوت طرح و نقش فرش ایرانی در چه بیشتر نشاان داد
شود
اهداف مقاله:

 -1معرفی و دستهبندی پانزد خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر و فرش ایرانی
 -2تبیین نقاط مشترک بین نظریات الکساندر و فرش ایرانی و تطبیق آنها با دودیگر
سواالت مقاله:
 -1ادویت و جایگا فرش و میزان نفوذش در دنر ایرانی تا چه میزان است؟
 -2آیا پانزد خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر در فرش ایرانی موجود است و نحوۀ ظهور و بروز آنها به
چه نحوی است؟
واژگان کلیدی :فرش ،کریستوفر الکساندر ،خصلت بنیادی ،حیات ،نظم
 .1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب با موضوع « طراحی موزه فرش تبریز با تبیین و بازشناسی جایگاه الگو و نماد به عنوان زبان در معماری » و
راهنمای استاد دکتر زهره ترابی میباشد.
 .2کارشناسی ارشد معماری ،مدرس مدرس و هنرآموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ،ایران ،نویسنده مسئول و مکاتبات09144268265 :

Email: Shahamasadi@gmail.com
 3استادیار گروه معماری ،واحد زنجان  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران Email: Zohrehtoraby@yahoo.com
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مقدمه:

در طول دورۀ که از اواسط دده  60تا اواسط دده  70میالدی به طول میانجامد ،الکساندر به پیشنهادات خود در کتاب
«یادداشتدایی بر ترکیب فرم» 4شکاک شد ( )Dearden & Finlay, 2006: 9,10در این کتااب الکسااندر مشاکالت
طراحی را با کوک نظریه مجووعهدا ،گرافدا و استفاد از کامریوتر حل و فصل نوود ولی در کال نتوانسات جوابگاوی
معواری فعلی ما باشد این پیشنهادات عودتاً براساس تئوری خردگرایی دکارتی پایهگذاری شاد باود و بادین صاورت
تدوین گشته بود که مشکالت و مسائل معواری به کوچکترین اجزاء خود تقسیم میشد و در جزء ،به صاورت جداگاناه
بررسی و در نهایت به را حل کلی ختم میشد ایشان در ادامه نظریات خویش را در کتاب «شهر درخت نیست» متشر
کرد که در اینجا نیز با یک رویکرد کلینگر و با استفاد از ساختاردای دندسی و گرافدای ریاضی ساختاردای موجاود
در شهردای مدرن را در مقایسه با شهردای ارگانیک مورد نقد قرار داد و در نهایت بر این امر تأکید کارد کاه طراحاان
شهری باید طراحی شبکهای را باید بیشاتر از طراحای درخاتوار توجاه نوایناد و باه گوناهای تأکیاد وی بار طراحای
سیستواتیک است و به نوعی ایشان در این کتاب بود که جدایی خویش را از افکار دکارتی اعالم کرد و با نقاد طراحای
درختوار ،الگودای ارگانیک را واجد انتظام ذاتی و نهانی میپندارد
در اوایل  1970و اوایل  1980میالدی ،الکساندر و دوکارانش شروع به تعریف یک مفهاوم جدیاد ویاک روش جدیاد
برای طراحی معواری کردند گرابو 5در سال  1983در شرح حال خود ،در توصیف تغییرات فکاری الکسااندر در طاول
یک دورۀ زمانی به عنوان «تغییر پارادایم» 6یاد میکند رویکرد جدید وی در مفهومی از زبان الگو متورکز شاد کاه در
کتاب «را بیزمان ساختن» 7مطرح شد؛ ( )Dearden & Finlay, 2006: 9,10که این طرح پیشانهادی جنجاالی را
در رشتهدای طراحی به پا کرد ( )Saunders,2002او در ددۀ دفتاد میالدی کتاب زبان الگوی خاود را مطارح کارد و
این امر نگرشی جدید دربارۀ کیفیات فضایی در عرصۀ معواری را به رخ دوگان کشاند که بعددا در رشتهدای دیگر نیاز
نفوذ یافت نظریات وی در این بار بیارتباط با تئوریدای  1971ادوارد برینستون نیست ،در ایان ساال باا اساتفاد از
الگوریتم و تئوریدای محاسباتی دستور زبانی برای اشکال نوشته شد که دسته خاصی از سیستمدای تخصصی ضابطه-
مند در دوش مصنوعی دستند که اشکال دندسی را تولید میکنند کاه باعاث کامرنگتار شادن نقاش معواار در امار
طراحی است؛کتاب زبان الگو ایشان مجووعه غنی و پر طوطراق از الفبای است از الگودایی که مسیر طراحای را بارای-
مان روشن و دویدا میسازد
باید توجه داشت که معواری وقتی اتفاق میافتد که فضای بیکران توسط عناصر معواری ،کرانادار شاود دنگاامی کاه
پیکر دای عینی ،که حاکی از مکاندای مختلفی ،با کاربریدای متفاوت از دام در کناار یکادیگر قارار گیرناد؛ فضاای
مطلق و بیکران که قبالً تعریف معینی نداشت ،به وسیله این عناصر شهری شکل مشخصی به خود مایگیرناد و در آن

4. Notes on the Synthesis of Form
5 . Grabow
6 . Paradigm Shift
7. Timeless of the Building
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زمان شهر تعریف میشود ( )Farrokhi kaleybar & et al. ,2015: 690سه دده بعد الکسااندر مفهاوم سااختاردای
زند و سرشت حیات را در اشیاء مطرح مینواید که نگا پدیدارشناسانه و رفتارگرایانه را نشان میددد
کریستوفر الکساندر در جلد اول «سرشت نظم» موضوعی را به بحث میکشاند که شایستۀ تعقل و تفکر است و ابتداً باه
کررات نظم مکانیکی و ایستا را به بوتۀ نقد میکشاند و کلیۀ عالئم فیزیک و تعقل مدرن را مورد دجاوم قارار مایدداد
وی پدید دای موجود در جهان دستی را به دو حالت «ساختاردای زند و غیر زند » تقسیم میکند و این با نقاددایی
که دربار ساختارگرا بودن وی مینوایند مطابقت دارد نگا وی به جهان نگادی درمنوتیکی است که در آن به کنکااش
در مورد ساختاردای زند و با کیفیت میپردازد
الکساندر با احساس و ادراک خویش تعریفی جدیدی از زیبایی بدست میددد که نگرش انسان را ناه تنهاا باه موضاوع
نظم بلکه به دنر نیز تغییر میددد او دنر مدرن را قبول ندارد و حیات و جاودانگی را در دنردای قدیوی و کهان مای-
یابد از جوله این دنردا که وی در بطن کتاب بدان تأکید مینواید دنر فرشبافی اسات چارا کاه تواامی سااختاردای
بصری آن در بستر زمان شکل گرفته و رنگ و بوی زندگی را در خود داراست فرش جزو آثاری است که جایگا و نقش
واالیی در بین دنر ایرانی دارد و تاریخی دوگام با نسل بشر را به دورا دارد؛ حیات و کیفیت نابی که الکسااندر بیشاتر
به دنبال آن است در فرش ایرانی به وفور دید میشود و خود وی نیز در بسیاری از موارد برای توجیه و توضیح ،مثال-
دایی از فرش ایرانی و ترکی در کتاب خود آورد است از جوله این که وی دربار تزئینات فرش ومراکاز موجاود در آن
مینویسد« :تزئینات فرش ،ساختاری را می سازند که سبکی از گسترش و پراکندگی موتاد مراکاز اسات دار مرکاز
میدانی (بستری) است برای دیگر مراکز ،به این ترتیب در یک از این مراکز ،میبایست میدانی برای سایر مراکاز باشاد
این مبنای آن چیزی است که من آن را ساختار زند مینامم» (الکساندر )93 :1392 ،در تصویر  1الکساندر بسیاری از
مراکزی که باعث زند تر شدن خصلت و مادیئت فرش میگردد را نشان میددد که برخی متقارن برخای پااد متقاارن
دستند و برخی از طریق میزان دریافت انرژی که از اشکال جانب خویش دریافت میکنناد شاکل ماییابناد وی بارای
اینکه بتواند تعریفی از حیات ارائه بددد و انداز ای برای درجات حیات در شی تعیین کند پانزد صلت بنیادی را تعاری
میکند که در اشیایی که زند ترند ظادر میشود الکساندر حدود  20سال بر روی پانزد ویژگی مطالعه کرد و از طریق
قیاس و استدالل بر روی اشیا و پدید دای گوناگون مثل فرش توانست به وجود این پانزد ویژگای دسات یاباد و ایان
حیات در فرش ایرانی به عینه قابل مشادد است و وجود این پانزد خصلت ،تأییدی بر این ادعا است

تصویر :1برخی از مراکز که در حاشیه فرش به وفور میتوان مشاهده نمود؛ الکساندر93 :1392،
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پیشینه تحقیق
درحوزۀ الگو و زبان الگو و تئوریدای الکساندر و یا فرش به صورت جداگانه مقااالت بسایاری کاار شاد اساتو تفاسایر
متنوعی از آنها در حوز دای گوناگون به عول آمد است که در جدول ذیل بدان پرداخته شاد اسات در مقالاهای کاه
زیاد الشیخ با موضوع «پانزد ویژگی کریستوفر الکساندر :توسعه و ارزیاابی متریاک بارای امنیات تصاویر» 8انجاام داد
است ،توامی پانزد ویژگی الکساندر را در یک ارزیابی تصویری به عنوان آرکیتایپ مورد تحلیل و انطبااق قارار داد وی
در این بار مینویسد « :چارچوب کاری کریستوفر الکساندر براساس زندگی و توامیات سااختاردای زناد ملهام شاد
است کیفیتی که توسط این پانزد ویژگی مطرح می شوند بر طبق نظریات مطرح شدۀ وی ،گواان مایرود کاه دار دو
جذابیت دای بصری 9و عولکردی 10را دارا باشد این پانزد مولفه که در معواری به کار رفته مایتوانناد در رشاتهداای
متعدد دیگر نیز مورد استفاد قرار گیرند الکساندر اید دای خود را با جستجوی گساترد ای در نظریاهداای پژودشای
معاصر به کار بست به طوری که در رشتهدای مختلف علوی مثل شیوی ،فیزیک ،بیولاوژی و مهندسای گازارش شاد
است ( )Alshaikh ,Alarifi and Alsaleh, 2013:295پیکربندی یک ساختار داد شد با استفاد از پانزد ویژگی
الکساندر ساختار آن رابه یک سطحی از دوادنگی ودارمونی میرساند کاه تنهاا مایتاوان در سااختاردای زناد آن را
مشادد نوود (دوان » )296 ،اکثر مقاالت و پژودشدایی که دربارۀ آثار الکساندر نگاشاته شاد اسات درباارۀ تئاوری
زبان الگو وی است که از جوله میتوان به این مقاالت اشار کرد:
1

Peter
Goodyear

2004

الکساندر
2

3

و همکاران
Martijn
van Welie
and
Gerrit C.
Van der
Veer

1977

2003

استفاد از زبان الگو میتواند به عنوان یک رادی از پل زدن میان نظریه ،شاوادد تجربای و تجرباه (از
یک طرف) و طراحی مشکالت عولی دید میشود (.)2004: 342
الگوی فردی موکن است پیش از این برای طراحان بسیار ارزشوند باشد اما زماانی کاه الگوداا را باه
دودیگر مرتبط میکنیم میتوانیم به مراتب ارزشی باالتر برسیم چنین مجووعهای از الگودای باالقو
مرتبط به دم را زبان الگو می نامند .)Alexander & et al. , 1977( 11
زبان الگوی الکساندر به صورت سلسله مراتبی است که از سطح شهردا شاروع شاد  ،سارس شاامل
محلهدا ،خانهدا و حتی تا سطح پنجر دا و یا یک صندلی ساد میرسد براساس اید الکساندر ،زباان
در حقیقت تولید کنند طراحی است به صورت گذر از باالترین سطح الگودا تا پایینترین سطح الگاو
که از طراحی شهر دا گرفته تا طراحی پنجر دا و صندلی از یک سلسله مراتبی از مقیاس داا تبعیات
می کند به در حال ،مادیت سلسله مراتبی از الگودای معواری نیز میتواناد باه عناوان یاک سلساله
م راتبی از مسائل تفسیر شود برای الکساندر تئوری زبان مهوترین را برای قاعد مند کاردن و رابطاه
برقرار کردن الگودا بایکدیگر بود (.)2003: 530

8. Christopher Alexander’s Fifteen Properties: Toward Developing Evaluation Metrics for Security Visualization
9. visually appealing
10. functional
11. Potentially
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Andy
Dearden
and Janet
Finlay

2006

کار اصلی الکساندر صرفاً دربارۀ الگودای منفرد و تک نبود بلکه او به صراحت دربارۀ مفهوم و کانسرت
زباندای الگو مانور میداد «اید دای نامرتبط خوب» 12در بهتارین حالات الگوداایی دساتند کاه در
حالت انزوا و جدا نگه داشته شوند ( )2006:23,24یک مفهوم کلیدی در مجووعه الگوی متواایز از
زبان الگو ایدۀ تولیدی 13یا زایشی است در «را بیزمان سااختن» الکسااندر باه صاراحت فراخاوانی
نسبت به دستور زبان زایشی کرد (.)2006:27

5

Joseph B.
Juhasz

1981

زبان محیط نیست ،زبان پیرامون 14محیطهای حقیقی و موهومی است .اماا محایط هار که ماک ماسا اسات
پیرامون آنها ،مانه زبان نیز باش  .برای دانست یک زبان ذاتی زیبا بک صورت سک بع ی باش (.)1981 :243

6

Nikos A.
Salingaros

2005

زبان الگو یک شیوه طراحی نیست و هرگز نیز ادعا نش ه مک بتوان باش  ،بلسک هاواره صرفًا تالشی برای تجایع
و یسی مردن الگوها در طراحی یک پروژه واقعی بوده است). (Salingaros, 2005

و شیوا قمی

1387

زبان الگو اه اف زیر را دنبال میمه :
-1راهی برای درک و مهترل سیستمهای پیچی ه -2 ،استفاده از زبان الگو بک عهوان ابزاری بارای دساتیابی باک
انسجام ساختاری و عالسردی (.)51 :1387

Takashi
Iba ,
Mami
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and, Toko
Miyake

2011

4

7

8

ناهیدمهاجری

زبان الگو از تع ادی عهاصر بک نام الگو تشسیل ش ه است،مک هر الگو در یک قالب خاص نوشتک می شود .اگرکک
که ی نوع قالب برای الگو وجود دارد ،قطعاً شامل نام الگو ،مسئلک و راه حل آن است .و نیز ماس است شاامل
زمیهکای برای اعاال مردن بک الگو باش  ،نیرو بک عهوان یک پیش فار  15اسات ماک باعا ایجااد مسائلک و
الگوهای مرتبط است ،کهی الگوهای اغلب در داخل یک فهرست سازمان هی میشون بهاابرای  ،اهایات زباان
الگو بک عهوان یک روش برای توصیف دانش ضاهی بک رسایت شهاختک ش ه است (.)2011:47

جدول  :1جدول زبان الگو ؛ منبع :نگارنده

ددف از آوردن این مطالب و زبانالگو در پیشینه بحث حول زبانالگو نیست بلکه نشان دادن پژودشداایی کاه در امار
زبان الگو الکساندر کار شد ولی در اثبات پانزد خصلت بنیادی وی کوتر کسی کار کرد است این پانزد خصلت نشان
ددندۀ روحیۀ پدیدارشناختی وی است او دربارۀ کلیت یکرارچه و دولیسم و کادش آن عامل موثر را مراکز مایداناد و
مراکز را عامل نظمآفرین و تدوین بخش میداند و آن را جزو پانزد خصلت و مهوتارین انهاا مایپنادارد « :الکسااندر
معتقد است که در پدیدۀ طبیعی یا مصنوع متشکل از بیشوار مرکز است و کیفیات آن پدیاد وابساته باه چگاونگی
بردمکنش مراکز آن است به اعتقاد الکساندر ،درچه تعامل مراکز با یکدیگر بیشتر باشند ،آن پدید زیبااتر و زناد تار
است» (  )Alexander, 2002: 81-90برای دوین موضوع حاضر به دلیل بداعت و تازگی از ادویت خاصی مایتواناد
برخوردار باشد چرا که دم موضوع خود فرش و ادویت آن در مفهاوم موضاوعی و تشاکیل و تبادیل آن باه یاک دنار
انطباقی است فرش و ادویت آن چه از لحاظ تاریخی یا فردنگی و در دوۀ حاالت تفسیرگر و عرضاهگار احساسات و
12. Unrelated Good Ideas
13. Generation
14.About
15. Premise
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اندیشهدا و تفکرات است و انطباق و قیاس آن با تئوریدای الکساندر موضوعی است که باعث اثبات این امر مایگاردد
در این پژودش زیاد به معرفی دنر فرش نوینائیم چرا که امری شناخته شد و آشنا باه چشام ماردم اسات و جایگاا
واالیی در بین مردمان را داراست ولی به تعریف اساسی در ماورد تئاوری رفتارگرایاناۀ الکسااندر خاوادیم پرداخات تاا
شکلی دقیق و منسجم را ارائه داد شود
سواالت و شیوه پژوهش حاضر
این پژودش با استفاد از رویکرد کیفی نگر و با به کارگیری متون و کتب مختلف به تحلیال آراء و نطریاات کریساتوفر
الکساندر پرداخته است روش تحلیلی -توصیفیتر این پژودش حاکم است و در این روش شوادد و جنبهداای مختلاف
شئون طراحی و اصول ساختار موجود در دنر ایرانی به بوتۀ نقد و آزمایش کشید میشود تا بتاوان باه اصال موضاوع
رسید ابزار و روشدای گردآوری اطالعات از طریق اسنادی ،کتابخانهای ،اینترنتی جوع آوری شد که اطالعات بدست
آمد به طریق فیشبرداری ،عکس و نوونهدا و آثار معواری ماورد تحلیال و آناالیز اولیاه قارار گرفات ساوالی کاه در
پژودش حاضر مطرح است نقاط مشترک دنر ایرانی و بالخصوص فرش با خصایل مطرح شد الکساندر چیست؟ و ایان
که آیا در پانزد خصلتی که الکساندر مطرح مینواید در فرش ایرانی موجود است؟ ایندا سواالتی و دغدغهدایی اسات
که برای راقم سطور مطرح است و امید است که بتوان در بطن مقاله بدان پرداخت و جوابی برای آن یافت
فرش و جایگاه آن در هنر ایرانی
فرش به عنوان دنر ایرانی تأثیر بسیاری از اسطور دا و فردنگ سرزمینی میگیرد که به صورت نوایشای از دنار اسات
که ریشه و قوام در دوران کهن دارد دوانطور که میشود گفت عور اسطور به درازای عور بشر است که در در زماانی
با توجه به فراخور آن میتوان نیاز به اسطور را در آن دید چه اسطور ای که مربوط به اقوام کهن و گذشتهگان باشاد
که تاریخ برایمان عرضه میکند چه اسطور دایی که در زمان حال ساخته شد اند و قداست پیدا کرد است اساطور -
دا در البالی دنری ملل به وفور یافت می شود که تجلی اسطور بااوری در نقاش و رناگ و فارش ایرانای یادگااری از
دوین پندار است در اکثر فرشدای ایرانی به وفور مای تاوان نقاوش کااربرد مساتور آب ،درخات ،گیاا  ،خورشاید و
حیوانات و را دید به خصوص در فرشدای دستبافت ایلیاتی و عشایری ،که در آنها اکثاراً نقاوش یاا حیواناات ،علای
الخصوص شیر را میتوان یافت دقت در طراحی فرشدای ایرانی ،موید این نکته است که قصاد طاراح ،تنهاا آفارینش
یک اثر دنری نبود است بلکه در پس ظادر آن اندیشهای بس ژرف در جهت تبیین اسطور دا و به وجود آوردن نوااد
مطرح بود است این مسئله دوان ویژگی دنر ایرانی است که دو بعد دارد یکی کالبد و صورت و دیگری بعاد معناا یاا
محتوا؛ صورت رادوان زیبایی ظادری طرح و رنگ است که به چشم دید میشود و معنا دوان اندیشاۀ پنهاان و گادااً
ناخودآگا فردی است که با نقوش مختلف شروع به آفرینش و ایجاد یک جلاوۀ بصاری مایکناد بارای دواین فارش
واالترین جایگا دنری رابه خود اختصاص میددد که آیینه توام نوای فردنگ ایرانی است و جایگا تبلاور احسااس و
قدرت تفکر طراح فرش است که با شوقی باور نکردنی و غیرقابل وصف ،توجیدی الیتنادی از صورت و معنا را به منصۀ
ظهور میرساند و آرتور پوپ در این بار مینویسد« :برتری و فراستی جهانی تنها از آن دنری است که بازتاب اصیل
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و طبیعی تودن و فردنگی باشد که آن پدید آورد است؛ و این درست دوان چیزی است که قالیدای ایرانی در حد
استثنایی از آن برخوردارند ،چرا که بینش زیبایی شناختی خاصی را به کوال رساند اند که عویقااً و باه طارز باارز
ایرانی است بنوایهی این دستبافتهدا استوار بر سنتدای کهن است و در تار و پود آنها آرماندایی عجین گشته که
از دیرباز در زبان و ادبیات (ادبیات فارسی) و واالترین میراثدای معنوی این نژاد حرمات داشاته و پاساداری شاد
است این آثار دستاورد چیر دستی استادانهای است که صنعتگر ایرانی از دیرباز بدان سرافراز باود اسات ،و عرصاۀ
نامحدودی از برای بروز نبوغ ایرانی در آفرینش نقش و نگاردای ناب و تابناک و آدنگین پدیدار میکنناد ،آکناد از
ایهام و سرشار از راز و رمز به رغم پیچیدگی ترکیببندی و یا حدت جاذبۀ شاعرانه ،این نقوش را وضاوح و طاراوت
خیال به دوان مایه است که در دل و جان ایرانی عجین گشته است» (پوپ و اکرمن)1387 ،
فرش نه تنها در دنر بلکه در ادبیات ملی و میهنی و ملل نیز جایگا بزرگی برای خود دارد افرادی مثل اساتاد شاهریار
و دوشنگ ابتهاج ،مهدی اخوان ثالث ،صدر الشعرا افشار و در آثار خاویش باا اشاار اساتعاریک و مضاوونی در بااب
فرش ایرانی شعر سرود اند و کامو در اثر خود «خوشبخت مردن» قالی ایرانی جزو ضروریات یک منازل مایداناد باه
طور مثال استاد محمدحسین شهریار نیز در قصید ای با عنوان «کارگاه هنرری اسرتاد عرر زاده» در ماورد فارش
سرود که بسیار زیبا و مقهورکنند است
مفهوم ساختار زنده الکساندر
الکساندر حیات را در توام پدید دا بررسی میکند و مفهوم زندگی ا تنها منحصر به موجودات زند طبیعت نوایداناد
وی براین عقید است که توامی ساختواندا و شهردا در نظامی متعاادل ،دوادناگ و کامال نقاش خاود را در حفا
حیات و اکولوژی کر زمین ایفا کنند او نظم را عاملی نظامبخش و وحدت آفرینای مایداناد کاه در دساتی جااری و
ساری است این نظم تنها در ساختاردای ریاضیوار و دندسی نقش آفرینای نوایکناد؛ بلکاه او باه سابب طبیعات و
سرشت فضا ادراک و شناخته میشود برای دوین وی در مورد نظم مینویسد« :در شکل از نظم ،از مرتبهای از حیاات
برخوردار است» (الکساندر)30 :1392،
الکساندر مفهوم مکانیکی و ایستا را به کلی رد میکند و حیات را در بطن اکولوزیکی خویش مورد مطالعاه و نقاد قارار
میددد ،وی حیات را کیفیتی ناب میداند که در ذات و وجود فضا نهفته است یعنی این که در پدید به فراخور خاود
و در ارتباط با دستی معنای خود را دریافت میکند و نظوی را از فرآیند آفرینش میگیرد اینگونه نگرش الکساندر باه
محیط نه تنها زمینهگراست بلکه در مقولۀ شهرشناسی و انسانشناسی باه ساوت پدیدارشناسای وارد مایشاود او باه
نحوی تحسین برانگیز ساختار موجودات را در توامی ابعاد فرامادی مورد مطالعه قرار میددد و در بعضی ماوارد بعادی
شرقشناسانه که منطبق با مفادیم اسالم در باب دستیشناسی است وارد میشود این گونه چیستیشناسی و مطالعاه
در باب سا ختار دستی از ابعادی نزدیک به نگا دایدگر در مورد دازاین دستی است چرا که دایدگر نیز دستی و زماان
را بیکران و بدون تحدید میداند مطالبی که الکساندر تا اینجا مطرح نوود موکن است در در جا و درمکان و فضاایی
رخ ددد؛ وی براین عقید است که در شی و پدید ای دارای مرتبهای از حیات است باه نظار نگارناد ایان عوال باه
ادراک انسان نیز مربوط است که چگونه ساختار و مادیت اشیا را درک و نقد میکند الکساندر دربارۀ مراتب حیاات در
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اشیا را در پانزد خصلت بنیادی تعریف میکند چراکه به موجب ظهور و وفور آن در شی سااختار آن را زناد تار و باا
کیفیتتر مینواید البته ددف از نوایش این پانزد خصلت در این مقاله اثبات جاوداناه و نگاارین باودن فارش ایرانای
است
موکن است در بعضی فرش دای ایرانی توامی این پانزد خصلت موجود نباشد اما وجود مراکز نیرومند که بحث اصالی
الکساندر در بطن کتاب حول این مطلب است ،القید و مبردن است چرا که وجود مراکز نیرومند به نوعی حق تقادم و
منطقی نسبت به سایر موارد دارد و برای دوین این عامل باعث ایجاد حس حیات و زندگی در فارش مایگاردد او در
این بار مینویسد « :در نهایت دانستم که دوۀ آنها در اثر بخشی ،پانزد شیو اند که از طریق آنها ،مراکاز مایتوانناد
بارای حیاتشااان ،دواادیگ را یاااری کننااد مان پاای بااردم کااه کااار آنهااا آفارینش اشاایایی اساات کااه «زنااد » انااد»
(الکساندر )111 :1392،توامی ایندا از نظوی ذاتی تشکیل شد اند که باعث ایجاد یک دوبساتگی در سااختار زناد
میگردد به دیاگرام  1توجه فرمائید ابتکار موضوع از این جهت میتواند در فرش مورد توجه واقع شود که به شاناخت
کلیت یکرارچه و تشریح مراکز نیرومند به عنوان یکی از موضوعات بدیع اندیشهداای معاصار مایپاردازد بادین گوناه
دوبستگی ذاتی را در یک فرآیند از اید تا عول نشانگر میسازد

دیاگرام  :1تبیین روابط بین ساختارهای زنده و مفهوم حیرات از دیردگاه
الکساندر؛ منبع :نگارنده

 -1تطبیق  15خصلت بنیادی الکساندر با
فرش ایرانی
کریستوفر الکساندر ریاضی دانی است که به سوی معواری روی آورد و نظریاتی را تبیین کرد که به صورت نگا منفعل
درآمد که پیشینه نگرش و دیدگا او در رابطه با نظم و دندسه از جوانب گوناگون متأثر است نظم الکساندر در پدید -
دایی که به دنبال آن نظوی حیات دار است که از روابط عویق دندسی در محایط و درک شاهودی برخاوردار اسات و

عنوان مقاله :انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی

32

نشریه علمی -پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ،سال سیزدهم شماره  26فصل بهار  -تابستا ن

1396

دلیل آن برخورد زمینهگرای 16وی با پدید دا است که در پدید ای را در ارتباط با محیط در نظر میگیرد و در شکلی
از این نظم از مرتبهای حیات برخوردار است که این مراتب حیات بستگی به پانزد خصلت بنیاادین دارد کاه در اداماه
بدان پرداخته خوادد شد اما یافتن و مشادد عینیای پانزد خصلت در فرش ایرانی نشانهای است بر وجود این ادعای
حیاتدار بودن دنر ایر انی ،و جایگادی که برای خود به دورا دارد البته موکن است که توامی فارشداای ایرانای باه
صورت تک تک این پانزد خصلت بنیادین را نداشته باشند ولی داشتن در کدام از آنها در پدید دا نشاانگار حیااتدار
بودن آن است این حیات تنها برای ادراک مراکز نیرومند است یعنی این درچقدر مراکز ارتباط بیشتری در بستر فرش
بادم داشته باشند حیاط بیشتری در بطن فرش جاری است البته خود الکساندر در مورد ادراک این مراکز ماینویساد:
«براساس تفسیر ادراکی مراکز می توانند صرفاً ذدنی باشند (به عنوان محصول ادراک) و پانزد خصالت کاه در ظاادر،
کار مراکز را انجام میددند نیز میتوانند صرفاً به عناوان محصاوالت ادراک وجاود داشاته باشاند» (الکسااندر:1392 ،
)210
این پانزد خصلت ،دوگی ،سیرت و ذات نظامدای «زند » را تعیین میکنند محدود ای از فضا که میتواند این چناین
نهاددای زند ای را دربر داشته باشد ،به طور فوق العاد ای بسیار متنوع اسات نظاامداایی کاه ایان پاانزد خصالت را
قدرتوندانه دارند ،عویقاً زند اند (الکساندر  )198 :1392،او اعتقاد دارد که درچه این پاانزد خصالت در فضاا بیشاتر
حضورداشته باشد ،به زند بودن و حیات بخشیدن به فضادا و نظام دایی که از آنها برخوردارند افزود میشاود او ایان
پانزد خصلت را دوچون خانواد ای عظیم و پیچید اما دست یافتنی میداند او فقدان ایان خصالتداا را در معوااری
ددهدای اخیر ،باعث ازبین رفتن حیات بنادا در روزگار معاصر شد است که بیشتر آن را از افکاری میداند کاه بار آراء
و اندیشهدای عوومی مستولی گشتهاند ،او کسانی را که نظریهدای جدید طراحای را در افکاار خودشاان مایپرورانناد
دچار نوعی مغز شویی میداند البته این بدین معنی نیست که این پانزد خصالت باعاث شاد اندکاه اشایای باساتانی
درتضاد با نوونهدای مدرن قرار بگیرند الکساندر به این نتیجه رسیدکه پانزد ویژگی ساختاری باردا بارداا در اشایایی
که «زند تر»اند ،ظادر میشوند و فرش ایرانی نیز از اشیایی است که باردا و باردا این ویژگیدا در آن صدق میکناد و
خود الکساندر چندین بار برای اثبات ادعای خویش از فرش استفاد میکند این پانزده ویژگی عبارتند از:
 -1مقیاسدای مختلف  -2مراکز نیرومند -3 ،مرزدا -4 ،تکرار متناوب -5 ،فضای معاین -6 ،شاکل خاوب (نیکاو) -7
تقارن موضعی  -8انسجام و ابهام عویق  -9تضاد -10 ،درجهبندی(مرتبه بنادی) -11 ،ناادوگونی -12 ،پاژواک-13 ،
فضای خالی (تهی) -14 ،سادگی و آرامش درونی -15 ،جدایی ناپاذیری (الکسااندر110 :1392،و )111در اداماه باه
بحث دربارۀ این خصلتدا و وجود آنها در فرش ایرانی به بحث و نقد میپردازیم:
 -1-1مقیاسهای مختلف:
اولین چیزی رو که الکساندر باعث ایجاد حیات در الگو میداند داشتن مقیاسداای گونااگون اسات او اشایایی را کاه
دارای مراکز گوناگون دستند را دارای مقیاسدای گوناگونی مییابد و در تصویر  2به عینه ترکیب دندسی در مقیااس-
1. Conceptual
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دای مختلف سبب تشکیل فرم شد است که به نوعی الگوریتم وار و به صورت گسترش شبکهای است «این مقیاسدا
در یک سری از سطوح به خوبی مرزبندی شد و با جهشدای معین در میانشان ،چید شاد اناد» (الکسااندر:1392،
 )112دوانطور که در تصویر  3قابل مشادد است مقیاسدای مختلاف و ترکیاب آن در ساطوح چندگاناه در فارش
ایرانی به اشکال متنوع دید می شود که گا از مرکز فرش و شوسۀ آن شروع شد و در سطحی دیگر در حاشیۀ فارش
در مقیاسدای بزرگ و مراکز مختلف تقسیمبندی میگردد وجود مقیاس مختلف در سطح فرش در ساطوح چندگاناه
قابل مشادد است که ارکستراسیون طبیعی را برای بینند به ار مغاان مایآورد و باه قاول شاایگان کاه ماینویساد:
««ارکستراسیون» چند نوائی این سطوح متعدد که از خورشید مرکز قالی تشعشع مییابد ،روشنگر دواان تناوع بااغی
است که مانند واحهای افسونگر ،دور از گزند زمان ،و مثالی ازلی از باروری و فراوانی است که دووار اید آل ایران باود
است» (شایگان84 :1393 ،و ( )85تصویر )3و به نوعی طراحی این نوع فرش تبعیت از نواددا و الگودای ایرانی اسات
که زمینهای در آفرینش این نقوش به وجود آورد است

شکل  :2مقیاس های مختلف ،منبع :نگارنده

شکل  :3وجود مقیاسهای و گره های مختلف در فرش که با استفاده از مرزها و خطوط راست
گوشه جداشدهاند ،فرش باغی کلکسیون جیم دیکسون ،کالیفرنیا آمریکا ،چیتسازیان:1388،
116

 -1-2مراکز نیرومند:
در تصویر  4پالن مسجد جامع اصفهان را مشادد مینوائیم که از لحاظ ترکیببندی و ساختار یک کلیت زند است و
آن نیز بدلیل وجود مراکز نیرومند در گوشه گوشۀ پالن مجووعه است که توسط یک مرکزیات ضاونی باه دام پیوناد
میخورد الکساندر در این بار مینویسد« :مهوترین ویژگی یک شیء زند  ،این است که کلیاتداای متناوعی کاه در
سطوح مختلف درون آن شیء وجود دارند ،نه فقط به عنوان «کلدا» ظادر میگردند ،بلکه در عول به مثابه «مراکازی
نیرومند» پدیدار میشوند» (الکساندر )119 :1392،دوانطور که در تصویر  5به عینه میبینیم ،وجود مراکاز نیرومناد
در فرش ایرانی به این علت که به کلیت و سطح موجود در فرش ایرانی نظم آدنگینی مایبخشاد و ساطوح موجاود را
سرشار از حیات مینواید از خصایل مهوی است که الکساندر مطرح میکند این مراکز نه تنهاا از یاک مرکاز نیرومناد
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مثل مرکز فرش ساطع میشوند بلکه در ابعاد و مقیاسدای گوناگون در سطوح دیگر ظادر و سااطع مایگاردد وی در
مورد فرش آناتولیایی مینویسد« :تقریباً در فرش نیکویی از این چنین مرکز نیرومندی ،ناه لزومااً مرکزدندسای ،بلکاه
کانونی از توجه ،برخوردار است اگر مرکزیت ،تنها شکلی دندسی در وسط باشد -و نه کانونی تأثیرگذار -دنگاامی کاه
آن را میپوشانید ،محو میشود و نیروی ناچیزی از خود باقی میگذارد اما معووالً برای اینکه کانون مرکزی باه مثاباه
یک «مرکز قدرتوند» عول کند ،این احساس به وجود میآید که گاویی تواامی فارش در الیاهداایی بارای تقویات و
تشدید «محدودۀ میانی» سازمانددی شد و گرداگرد آن را فرا گرفتهاناد (الکسااندر )121 :1392،الکسااندر باه عیناه
پهنهبندی سطوح را در فرش نوایان می سازد که به قول شایگان دوچون دنر فوگ در موسیقی اسات او در ایان باار
مینویسد« :در این سطح چندگانه ،در سطحی بر حسب نظوی دقیق ،انتظام ترتیب اسلیوی ،موضع بارگداا و نقشاه-
دای گلدا را تعیین میکند این امر به کوک ترکیب نظامدای متعدد اسلیوی کاه دریاک عولکارد و حرکات و ثقال
مخصوص خویش را دارند و در نتیجه مجووعهشان طبق یک دوادنگی پیشین ،با یکدیگر دوناوائی مایکنناد ،انجاام
میشود سطوح اول ،ثانی و ثالث بیآنکه دودیگر را خنثی کنند دردم میپیچند اما درعین حال فضائی در عوق پدید
میآورند که شبیه است به صدادای متفرق در دنر «فوگ( »17شایگان )84 :1393،این سطوح دوانند نوادای مختلاف
در رقص و دارمونی دستند به طوری که تک نوای آدنگین را مینوایند او فرش را میدان برداری بصری مایداناد کاه
توامی زوایای دید را به سوت مرکز اصلی فرش ددایت میکند و باعث افزایش مرکزیات یاافتگی و افازایش انارژی در
سطح میشود

شکل  :5مسجد جامع اصفهان ،هر بخش و جزءآن ،یک مرکز نیرومند
است .مسجد در کلیت خود با حیاط مرکز و چهار ایوانی خود یک مرکز
نیرومند است.؛ منبع :نگارنده
شکل  :4وجود مراکز نیرومند در هر گوشۀ فرش یک میدان اثری را به وجود میآورد که
در اثر وجود مرکزیت یافتگی ضمنی و آشکار آن در هندسهای منظم کل ساختار فرش
را پوشش میدهد؛ نیمۀ قالی باغی ،موزۀ هنرهای تزئینی پاریس ،سدۀ دهم هجری،
شمالغر ایران؛ چیتسازیان119 :1388،

 )Fugue( 17یک ساخته موسیقیایی کنترپوانی است که در دو یا چند صدا و بر یک درونوایه ساخته میشود درونوایه در ابتدای تکرر و تاوالی تعریاف
شد سرس مجدداً در توامی قطعه باردا بازنوازی و تکرار میشود این تکرار و توالی در بار در درجه و گامدای متفاوتی بیان میشود.
عنوان مقاله :انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی

35

نشریه علمی -پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ،سال سیزدهم شماره  26فصل بهار  -تابستا ن

1396

 -1-3مرزها:
ددف از مرز که گرداگرد یک مرکز قرار میگیرد ،مقصودی دوگانه است نخست این کاه مرزبنادی توجاه را باه مرکاز
جلب میکند و از اینرو به تولید بهتر مرکز کوک مینواید مرزبندی این کار را با ایجاد میدان نیرویی انجام میدداد
که مرکز را به وجود میآورد وآن را تشدید و تقویت میکند دوم اینکه «مرکز» را که به وسایلۀ مرزداا محادود شاد
است ،به جهان آن سوی مرزدا پیوند میزند و آن را یکرارچه میکند (الکساندر )127 :1392،در تصویر  6ما مراکازی
رو در درون قاب مشادد مینواییم که مطلوب و دلرذیرند زیرا که از پیش نیرومند و خوب شکل داد شد اند که ایان
مراکز به صوت بصری به وسیلۀ مرزدا احاطه شد است و نگا را به سوت مرکز اصالی مایکشااند در تصاویر  7وجاود
مرزدا در فرش بدلیل وجود مراکز نیرومند و سطوح موتد از خصایل انکارناپذیری است که در دوۀ فارش صادق مای-
کند در این تصویر که نوایشی از باغات و بهشتدای ایرانی است رشد و نوو وحیات و سرزندگی موج مایزناد وجاود
مراکز متعددی در فرش ایرانی است که حیات خویش را از خود مرکز و مراکز کوچکتر فرعی و متوم آن میگیرند کاه
دوگی دارای مرزدای مشخص و نیرومندی است اکثر فرشدای ایرانی دارای مرزدای متعددی است کاه ساطوح را در
مقیاسدای گوناگون از دم جدا میکند

شکل :6رواق زیر تاریخانه دامغران ،مراکرز درون مررز بیرونری،
بسیار شدیدتر و قویتر میگردند ،منبع :نگارنده

شکل :7شکلگیری مراکز نیرومند و جداسازی آنها با استفاده از مرزهرا،
قالی چهارباغ ،غر ایران؛ چیتسازیان. 118 :1388،

 -1-4تکرار متناو :
تکرار بیشتر در محیطدای ارگانیک و طبیعی به طور پیوسته قابل مشادد است الکسااندر بار ایان عقیاد اسات کاه:
«مراکز یکدیگر را به وسیلۀ تکرار تشدید میکنناد (تصاویر ) 8تکارار تقریبا ًا پیشاتر از خواسات ماا ،ذاتااً ،خلاق یاک
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دوادنگی رضایتبخش و دلرذیر را آغاز می کند به در طریق احساس نظم در در موضوع ،ناشی از ایان واقعیات اسات
که عناصر و اجزای آن ،باردا و باردا تکرار میشوند» (الکساندر  )135 :1392،حیات زمانی به وجود میآید که کلیات-
دای متناوب و به دم پیوسته ،به زیبایی و با ظرافتی شایسته و مناسب از یکدیگر متوایز شد باشاند فارش در جاایی
که حیات و سرزندگی را انتظار داریم تکرار مراکز در صورتی مورد پذیرش است که یاک ریاتم و ضاربادنگ مراکاز باا
آدنگ متناوب دیگری تشدید و تأکید شود و آن را به ثور رساند دوانند و دنار فاوگ باا قاعاد ای مشاخص و نظوای
آدنگین نو ایی را بنوازد فرش بزرگترین تکرار خوشایند است چراکه این تکرار بدلیل پاد تقاارن یاا باه قاول الکسااندر
«نادقیق» 18بودن متوایل میشود ،این تکرار متناوب بیشتر در طرح و نقوش گلیمبافی و فرشدای ایرانی باه خصاوص
در طرح سجاد دای آنها میتوان یافت دوانطور که در تصاویر  9و 10نقش مادی دردم را مشادد ماینواائیم تواامی
خصلتدای الکساندر که تا اینجا اشار کردیم به صورت واضح و مبردن وجود دارد در این فارش مسائلۀ تکارار باعاث
تقویت مراکز گشته است ولی این مسئله درگز باعث ایجاد یکنواختی نشد چراکه تنوع رنگای و نقاوش دردام کاه در
انسجام و ابهام به دم بافته شد اند طرح فرش را منفعل مینوایند البته این تکرار از تنوع و دگرگونی برخاوردار اسات
که به نوعی از یک نظام و ساختار رضایتبخش و ژرفی برخوردار است چراکه این نوع تکرار به دیچ وجه مثال کارداای
مدرن مبتذل و کسالتآور نیست بلکه سرشار از شور و شوق زندگی است

شکل :8تکرار متناو زیبا در گلیم ایرانی ،مراکز در همه جا شکل گرفته-
اند .و این تکرار به صورت متناو و متنوع هستند .منبع :نگارنده

شکل :10بزرگنمائی شکل  ،9مراکز نیرومند که به صورت نقش ماهی

شکل :9وجود تکرار در الگوها و نقوش که به صورت متناو

درهم اجرا گشتهاند و چرخشی را حول مرکز نمایش میدهند و تکرار

طرح فرش به وجود آمدهاند .قالیچه طرح یک چهارم ،لچک ترنج (ماهی

گشتهاند و این تکرار یکنواخت نیست .منبع :نگارنده

درهم) ،اوایل سده چهاردهم /نوزدهم م ،.قشقایی  145*272سانتیمتر؛
صباغپور و شایستهفر.94 :1388 ،

18. Inexact
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 -1-5فضای معین:
الکساندر باور دارد که فضای معین زمانی رخ میددد که در ذر از فضا ،به سوت بیارون برجساته مایشاود «فضاای
معین» به طور ذاتی ،در درون خود ،وجود دارد ،قائم به ذات خود است و پس ماند ای از شاکل و انادام مجااور نیسات
(الکساندر )141 :1392،دوانطور که در تصویر  11مشادد می کنیم فضای معین در نقش جهاان باه خاوبی تشاکیل
یافته و این خصلت برای فضا مرکزی نیرومند و قوی را به وجود آورد است که در یاک از اجازای فضاا (از مسااجد تاا
بازاردا) از آن تاثیر پذیرفته و شکل گرفتهاند شکلگیری فضای معین در داخال فارشداای ایرانای باه صاورت نقاوش
اسطور ای و استیلیزاسیون است البته در خود طرح فرشدای محرابی (تصویر  )12به راحتای مایتاوان فضاای تعاین
یافته از مراکز زند را یافت چراکه فضادا به صورت اشکال پر و خالی و اشکال خنثای نوایاان مایگردناد نصار درباار
فضای خالی در دنر اسالمی مینویسد « :کاربرد فضای خالی در دنر اسالمی یکی از مهوتارین ثوارات مساتقیم اصال
متافیزیکی توحید در دنر است ،چون تقریباً توام جنبهدای مختلف دنر اسالمی ،به نحوی از انحاء با این اصل و شاخه-
دای آن در جهان کثرت ارتباط دارد » ( )Asadi & et al.2015: 683وجود این فضای متافیزیکی و یاک خاالء کاه
تعین یافته و سکون یافته در یک فضای واحد و در تضاد با تکثر بیرون خود است که از حضور خدا خبر میددد کاه در
تقرب توست و این تقربریال قرب دل غریب بر معبود خویش است ،این امر در تصاویر  11و 12و اکثر فرشدای ایرانای
که خالء را در مرکز فرش در نظر میگیرند میتوان مشادد نوود این طرح در ابعادی سجاد ای بافته شد کاه جهات
عبادت بافته شد و ساختار آن حول یک محراب یا قندیل یا مشکو است که برگرفته از آیه کریواۀ «اهلل نورالساواوات
واالرض  ،مثل نور کوشکو فیها مصباح ،الوصباح فی زجاجه (سور نور) میباشد که تبلور آیات قرآن در طرح فارش-
دای ایرانی است خود الکساندر به بهترین وجه به توصیف این گونه سجاد دا میپردازد و در این بار مینویساد« :ایان
فرش سجاد از طریق وحدت و یگانگی بینقص ،سیرت معین و تورکز یافتگی توامی خارد فضاادا ،از حضاور خداوناد
حکایت میکند که این دوانا مهوترین جنبۀ کارکردی حیات معنویاش میباشد» (الکساندر)143 :1392،
شکل :11میدان نقش جهان
اصفهان،در این فضا تمامی
توده های موجود ساختمانی
معین اند.در واقع هیچ قسمتی
از این کلیت وجود نداردکه
معین و قطعی نباشد، .منبع:
نگارنده

شکل :12قالیچۀ طرح یک دوم ،محرابی قندیلدار (سجادهای) ،اواسط سده
سیزدهم/نوزدهم ،درخش  232*152سانتیمتر ،فضای معین در میان عناصر طرح،

پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی
انطباقخصلت
مقاله :از یک
عنواننمایشی
که نمایشی است از تجلی وحدت در بافت فرش وبه نوعی

دیگر به نام فضای خالی را نیز مطرح میکند ؛ صباغپور و شایستهفر38،
.102 :1388
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 -1-6شکل خو :
الکساندر در بار خصلت شکل خوب رو به مراکز آن وابسته میداند شکلی که ما آن را شکل خوب میپناداریم ،شاکلی
است که خود از مراکز منسجم متعددی ساخته شد است براساس قاعدۀ «بازگشاتی و چرخاهای» بیاان مایدارد کاه
عناصر تشکیل ددندۀ در «شکل خوب» به خودی خود «اشکال خوب» دستند (الکسااندر147 :1392،و )148منظاور
از شکل خوب تجسم و تقویت مراکز نیرومند از طریق ترسیم اشکال و فرمدای مناساب اسات اشاکال خاوب ،اشاکال
ساد و اصیل دندسی دستند (تصویر )14که به بهترین وجه فضای تعین یافته را در خود نوایش میددناد؛ دواانطور
که در تصویر  13مشادد میکنیم ،الکساندر خود در این بخش فرش ایرانی را بارزترین نوود شکل خوب میداند او باه
شرح مفصل از این موضوع میپردازد و مینویسد« :فرش ایرانی در سیوای ظادریاش پر از گل به نظر میرسد اماا در
نگادی دقیق و از نزدیک ،دوه چیز وارونه میشود و متوجه میشویم که این فرش از فرمدای ساد تری شامل مثلثدا،
لوزیدا ،شش ضلعیدا ،پیکاندا و قطاعدایی از دایر که دوگی نسبتاً قاعد مند ساخته شد است شکل گلدا ،بارگ-
دا ،غنچهدا ،شکوفهدا و شاخ و برگدا ،دوگی از اشکال سادۀ دندسی ساخته شد اند در اینجا حتی گلبرگدا نیاز از
عناصری که ضرورتاً اشکال راست گوشهاند (مربع و یا مثلث) ساخته شد اند دم قطعات رنگی پس زمینه و دم مثلاث-
دا ،شش گوشهدا و دوگی با دم به طرق بسیار پیچید ای ،برای آفرینش احساسی خیالانگیز از اشکال ارگانیاک ،در
کنار یکدیگر قرار گرفتهاند » (الکساندر )149 :1392،او توام نقوش و اشکال موجود در فرش ایرانی را شکلدای خوبی
میداند چرا که از لحاظ دندسی و گوشهدا میتوان به راحتی فهوید و توام این اشکال از مراکزی ساخته شد اناد کاه
باعث تقویت مراکز نیرومند میگردد این خصلت باعث ژرفتر و موثرتر شدن فرش ایرانی میگردد

شکل :13فرش ایرانی نمایشی است از تجلی باغ و پردیسهای بهشتی در قالب

شکل  :14در واقع عنصر گل مانند در فرش از لوزیها و

یک هنر سنتی .تک تک گلها و نقوش از اشکال زیبا و خوش فرم آفریده شده-

مثلثها تشکیل شده است ؛ الکساندر149 :1392 ،

اند؛ الکساندر149 :1392 ،
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 -1-7تقارن موضعی
درجایی که نوعی تقارن موضعی وجود دارد ،آنجا برای تبدیل شدن به یک «مرکز» ،توایل پیدا میکند (ایان مرکزیات
را به راحتی میتوان در تصویر 15مشادد نوود) و در جایی که یک مرکز زند شکل مایگیارد ،اغلاب ناوعی تقاارن
موضوعی الزم به نظر می آید گرچه اشیای زناد اغلاب متقاارناناد اماا باه نادرت از «تقاارن تکامال و تواام عیاار»
برخوردارند (الکساندر  )154 :1392،الکساندر به دم پیوستهترین الگودا را ،آنهایی میداند که بیشاترین تعاداد تقاارن
موضعی را دارد و آن را نوعی چسب موضعی میداند که باعث ایجاد فضای واحد ،منساجم و متحادتری ایجااد خواداد
شد البته دربارۀ تقارن بیش از حد و کامل باید گفت که نشانۀ مرگ در اشیا است اما پدید ای که در خاود فارش باه
عنوان تقارن موضعی رخ میددد ،فرش ایرانی یک کلیت انسجام یافته است که بسیاری از نیروداا و تفکارات و اشاکال
در آن حضور دارند و این انسجام را به نحوی تقارن موضعی با ایجاد نیرودا و مراکز در بطان فارش باه شاکل واحادی
ایجاد میکند و در صورتی که دوانطور که در تصویر  16مشادد میگردد حداقل یک تقاارن سرتاساری دویشاه بار
کلیت فرش حکمفرما است ولی با این حال حیات را برای فرش به ارمغان مایآورد و ایان در حاالی اسات کاه تقاارن
موضعی نیز انسجام و بهم پیوستگی را در فرش به وجود میآورد دنر رابه تعالی میرساند اما باا ایان حاال ماا بااز در
بعضی از طرح فرشدای ایرانی ما شادد یک یا دو محور تقارن سرتاسری دستیم اما دلیلای کاه باعاث ازباین رفاتن و
زوال حیات در آن نویشود میتوان به مرکزیت یافتگی فرش و نقوش به دم پیچید ای دانست که موجبات ابهام را باه
وجود آورد اند البته الزم به ذکر است که استفاد از عناصری که نیرودای نامتقارن را ایجاد میکنند که باعث شکسته
شدن خشکیت و بیروحی تقارندای سرتاسری میگردد به نظر بند فرش کلیتی است از پارادوکسدا و تناقضداا در
بافتی یکرارچه که سبب به وجود آمدن نظوی خوشایند و زیبا میشود فرش یک نظام پیچید ای متشاکل از الگوداا و
قطعات و اشکال دندسی است که به صورت تقارن موضعی گسترد شد اند و بعث شکسته شدن دندسۀ خشک و بی-
روح شود
شکل :16وجود یک محور تقارن سرتاسرری
و کلی در فرش که در بعضی قسرمتهرا برا
ایجاد یک تقارن موضعی باعرث بره وجرود
آمدن حیات میشود؛ قالیچه طرح واگیرره،
قرررررررابی ،اوایرررررررل سرررررررده
چهاردهم/بیسررتم 272*145،سررانتیمتررر؛
صباغپور و شایستهفر.99 :1388،

شکل :15کاشیکاری مسرجد جرامع اصرفهان،
تقارنهای موضعی در آن آشرکار و هویداسرت؛
منبع :نگارنده
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 -1-8انسجام و ابهام عمیق
الکساندر رابطۀ میان مرکز و اطرافش را در در دو مورد به عنوان «ابهام و انسجام» ارزیابی میکناد مرکاز و اطارافش
دردم نفوذ می کنند و از مراکز میانی که به دو مرکز بزرگتر در نزدیکشان ،تعلق دارند ،بهر میبرند (الکسااندر :1392،
 )162انسجام و ابهام دردو مولفهای است که حیات در مراکز را فراگیر میکند ولی این دو کلوه به لحاظ لغاوی دچاار
یک پارادوکس معنایی است (تصویر  )17انسجام در نقوش و اشکال فرش وحدتآفرین است که با ابهامی که از لحااظ
موضوعی ،اعتقادی و تفکری در فرش ایرانی قابل مشادد است که از طرق ایجاد ابهام در مراکز باعث افازایش کیفیات
حیات میگردد این خصلت به گونهای یک کنش و واکنش است که در تعامل با یکادیگر باعاث منفعال شادن شای و
افزودن حیات به چرخۀ آن میگردد مشاددۀ دردمتنیدگی ،انسجام در فرش در کنار ضربادنگ و ریتوی کاه در بطان
فرش ایرانی وجود دارد باعث ایجاد فضایی بسیار جذاب و فریبند بروی سطوح فارش مایگاردد در تصاویر  18قاالی
مشادد میکنیم نوایشگر بعضی از آئیندا و مفادیم اسطور ای است که برای کسی که آشنا باه ایان مفاادیم ملای و
سرزمینی نباشد گنگ خوادد بود در این تصویر درخت سروی ایستاد را نشان میددد که سااختاری مثلثای شاکل
دارد و درطرفین آن دو درخت سرو با گلدان قرار گرفتهاند و دو طاووس و دو شیر به شکل قرینه در اطراف درخات
مرکزی نقش پردازی شد اند (بیکر )1385:147،در این طرح ترکیبدای سهتایی درخت میانی و دو طاووس ،عنصر
آسوانی و پرند دایی وجود دارند که بر فراز درخت سرو میانی قرار گرفتهاند .درخت میانی و دو شیر ،درخت میاانی
و دو درخت سرو کناری ،دوه ترکیبدای سه تایی را تشکیل میددند.
در این نوع ترکیبدا (تصویر  )18نواددای دالبری به شکل مثلث نواد کو و درخات ایساتاد بار رأس آن درخات
زندگی است ،حیواناتی که در طرفین درخت تصویرشد اند ،محافظان اسطور ای درخت مقادس دساتند کاه منشاأ
حیات و زندگی به شوار میروند (عابددوست و کاظمپور )26 :1390،تکرار این گونه تصاویر را میتاوان تقلیاد یاک
الگوی کهن نوادین و به شکل تزئینی تلقی کرد برای دوین زبان فرش در اینجا به علت استفاد از این تفکرات مبهم
است ولی انسجام در ساختار باعث تقویت اصول کلی فرش میگردد و دلیل این ابهام را میتاوان در مفهاوم نهفتاه در
اسطور یافت که به صورت اشکال نوادین بستر طرح فرش را شکل میددند
شکل  :18وجود ابهرام در طررح بره
علررت قرارگیررری در بسررتر نمرراد و
اسطورهای و انسجام ساختار بردلیل
نظم باطنی؛ آویز چاپی ،کتان ،نیمره
دوم سده سیزدهم ه.ق؛ عابددوست
و کاظمپور.25 :1390،

شکل  :17به هم پیوستگی و انسجام در کاشی کاری
و تزئینات عالی و باشکوه مسجد تبریز،

قرن

16میالدی؛ منبع :نگارنده
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 -1-9تضاد
«یگانگی» تنها از طریق «توایز» شکل میگیرد این بدین معنی است که در مرکز ،از متضاددای قابل تشخیص شاکل
گرفته است تضاد دوان چیزی است که تفاوت را به وجود میآورد و این توایزدا را میپذیرد این توایز اسات کاه باه
پدید دا «حیات» میبخشد برای حیات بخشیدن به در چیزی« ،تضاد» در فضا نیااز اسات (الکسااندر )169 :1392،
این خصلت در وحلۀ اول باعث ایجاد حس منفی در حیات و جاودانگی شی میگردد ،در حالی کاه باعاث ساودمندتر و
پایدارتر شدن می شوند و به وجود آمدن حیات در فرش و اشیایی دیگر تنها در گرو توایز و تفاوتی است که در ساختار
شی وجود دارد و به نحوی باعث تقویت کنجکاو و حس واکاوی در ذدن مخاطب میگردد البته در فرش ایرانی ما تنها
توایز داریم که در رنگبندی و سطح و میزان تراکم و بافت و فرش مشادد میگردد و تضاد شدیدی در سطح فارش
مشادد نویگردد بلکه تفاوتی است که به سبب طرح و نقش بر آن افزود میشود مثالً در بعضی از قالیدای محرابای
و سجاد ای ما فضادای خالی ولی در عین حال تعیّن بافتهای را مشادد مینوائیم که به نحوی دارای تنااقض و تواایز
با رنگ زمینه ای دستند که آن دم برای ایجاد دو فضای جداگانه است و به قولی تفاوت بین فضای متکثر بایک فضاای
واحد البته ایجاد یک تضاد شدید باعث جلب و توجه شدید بینند گردد به طوری که قسم اعظوی از ادراک را به خود
اختصاص میددد
اگر تضاد را در طرح نقش و رنگ فرش ایرانی نسبت ددیم ولی در کلیت فرش ایرانی باز با دارمونی خاص خاود آن را
به دور خود جوع میکند مثالً در تصویر  19ما قالی مالیر را داریم که در زمینهای سفید با رنگدای تند مانند سارخ و
خاکستری خود با اینکه از لحاظ رنگی متضاد است اما بافتی سلیس و فصیح دارد و به راحتای داارمونی را دربساتر آن
می توان مشادد کرد یا حتی در نقوش خویش نیز به راحتی خطوط راست گوشه و تیاز دندسای باا خطاوط ماواج و
منحنیوار ترکیب گشته و نوایشی از آئین مذدبی و تداوم نواددای کاو و درخات را باه کاررات نشاان مایدداد در
تصویر  20قالی تبریز با طرح درخت محرابی سروی است در این تصویر به عینه حضور رنگدای تند و متضاد کاه در
عین حال مکول دم دستند را به نوایش گذاشته تا به نحوی نوایشی از تقدس در خت سرو باشاد کاه نوااد خرمای و
جاودانگی و سرور است ارتباط نور که دوان قندیل آویخته است با محراب و درخت قابل مشادد است؛ باا ایان حاال
توایز موجود در این رنگدا است که قالی را زند تر و حیات آن را ابدی و ازلی میگرداند
 -1-10درجهبندی
درجه بندیدا در دنیایی که به خودی خود در دوادنگی است ،کیفیتدا تغییر میکنند از اینرو مراکازی کاه باا آنهاا
سازگارند ،با تغییر در انداز  ،فاصله ،شدت و خصوصیات به این تغییر واکنش نشان میددند در واقع «درجهبنادیداا»
ذاتاً و لزوماً ،مرتبط به وجود یک مرکز زند دستند تقریباً دویشه ،بستر نیرومند ،تا حدی ،توسط ایان واقعیات ایجااد
میشود که سازمانددی مراکز کوچکتر ،سلسله مراتبی را به وجود میآورد که به تعدادی مرکز جدید و بزرگتار نیازمناد
است (الکساندر  )171 :1392،خصلت درجهبندی براساس کم و زیاد کردن و شدت یافتن یک مرکز نسبت باه مراکاز
دیگر است که باعث ایجاد تغییر حاالت و ادراک در شی میگردد و این درجهبندی از واکنش طبیعای و ارگونومیاک در
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فضا تبعیت میکند (تصویر )21یعنی این که بعضی از اشکال و فرمدا در بستری از سطوح نسبت به فاصاله و رناگ آن
به درجات گوناگون تغییر وضعیت میددند ،این تغییرات را میتوان به راحتی در فرش ایرانی در مرکاز آن و گساترش
شعاعی و خطی آن مشادد کرد که باعث نظامند شدن و درجهبندی نقوش در فرش میگردد کاه از تناۀ یاک درخات
شروع شد و به جزئیات شاخه و برگ آن رسید است که عووماً این درخت بر کودی است ،که ریشه یافته از اسطور و
تاریخ سرزمینی است و خود الکساندر حضور «درجهبندی» در طبیعات و در بیشاتر دنرداای سانتی باومی را ،اماری
متعارف و معوولی میداند ولی وجود این امر را در محیطدای مدرن و اشیایی مدرن تقریباً کویااب و ناادر مایپنادارد
البته درجهبندی که در اینجا ایشان بدان پافشاری میکند در رابطه با امری کوی و از لحاظ مقیاس و ابعاد اسات یعنای
انداز و بزرگی و کوچکی البته در فرش این امر در نقوش تحقق یافته است اما چیزی که بیشتر از انداز به چشم مای-
خورد تغییر در تراکم و شدت و حدت افت در ساختار و رنگ است ،که مخاطب را به سوت خود جلب مایکناد و ایان
تغییر در ابعاد و نقوش را به راحتی میتوان در قالی مالیر تصویر 19و تصویر  18مشادد نوود

شررکل  :19تمررایز در رنررن و نقررش ؛ قررالی مالیررر ،سررده 13ه.ش؛

شکل  :20تضاد در رنن و استفاده از رننهای تند در بافت فرش؛

عابددوست و کاظمپور27 :1390،

عابددوست و کاظمپور126 :1388،
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 -1-11ناهمگونی
اشیائی که برخوردار از «حیات واقعی» دستند ،دووار از نوعی سادگی و نایکسانی شاکلی برخوردارناد ایان خصالتی
تصادفی و یا به جا ماند از یک فردنگ عقب ماند از لحاظ فنی و یا نتیجۀ کار دست ساخت و یاا محصاول بایدقتای
نیست این خصلتی حیاتی و ضروری است که بدون آن ،شیء نویتواند یک «کلیت» بحسااب آیاد (الکسااندر :1392،
 )174نادوگونی دیچگا به صورت آگادانه و عودی نویتواند شکل بگیرد ،و این نادوگونی باعث حیات بخشایدن باه
فرم و شکل میشود در خصلت نادوگونی ما شی را سرشار از تغییر و تحول میدانیم و در این تکرار و تقارن ،تغییارات
ظریف و نرمی را مشادد میکنیم که باعث جذابیت میشود؛ که این خصلت در توامی فرشدای ایرانی بدون اساتثناء
صادق است الکساندر نسبت دادن نادوگونی در فرش و ظروف را به علت دستساز باودن نادرسات و سفساطهآمیاز و
اشتبا بزرگ قلوداد میکند چراکه کلیت یک شی در طرح نادوگون آن میداند که چشم را خسته نوایکناد و ادراک
انسان را تقویت میکند نگارند با تئوری الکساندر که این بعد نادوگونی را برخاسته از ناخودآگا میداند موافاق اسات
به این دلیل که دیچگا نویتوان با تعقل و ابعاد خودآگادی انسان بدان رسید نادوگونی باید باه صاورت ناخودآگاا و
غیرارادی باشد تا به فرش حیات و جاودانگی بخشد دوانطور که در فرش و کلیات مرباوط باه آن در فارش دساتباف
نوایش داد میشود نوایشی واقعی از تئاتر فرش در ناخودآگا انسان است
 -1-12پژواک (انعکاس)

19

الکساندر در این بار میگوید« :تشابه سرشار از کیفیتی آن چنان عویق است که به نظر میرسد دوۀ عناصار باه دام
مربوطاند و در عین حال کسی دقیق نویداند که چرا این کیفیت به وجود میآید و یا چاه چیازی موجاب باه وجاود
آمدن آن میشود» (الکساندر  )181 :1392،او این را پژواک مینامد و آن را مربوط به زوایایی ،میداند که در طراحای
وجود دارند ،او مادیت خصلت «پژواک» را ،در الیهدای بسیار عویق ساختاری طرح میبیند در جایی که طرح از لحاظ
عناصر و مراکز دارای شبادت درونی عویقی است به طاوری کاه انعکاا دودیگرناد و باعاث انساجام و وحادت مراکاز
کوچکتر میگردد و موجب به وجود آمدن مراکز بزرگتر و نیرومنادتر مایگاردد و باه قاولی پاژواک وحادت بخاش و
یکرارچه کنند طرح است مثالً به راحتی میتوان این مورد را در تصویر  22مشادد کرد کاه چگوناه پاژواک در ایان
روستا در جریان است و در عین حال از لحاظ بافت و مجووعه دارای وحدت و یکراارچگی اسات اماا ایان خصالت در
طرح فرش به گونهای دیگر به تجلی میرسد و آن در ساختار نقوش به کار رفته در فرش است که دواۀ آنهاا از لحااظ
دندسی از یک الگوی واحد تبعیت میکنند و برای دوین در نقشی بر صفحۀ فرش ترسیم مایکنناد دارای انعکااس و
اکوی نزدیک به دم است یعنی شاید دارای شدت و ضعف متفاوتی باشد اما دارای طول موج یکسانی است در این باار
خود الکساندر مینویسد« :به نظر میرسد که دوۀ آنها از پارچهدای مشابه برید شد و از الگویی یکسان بدست آمد -
اند اشکال گوناگون قالیچه به دورا عناصری که ستار ای چندپر را شکل میددند ،دوگی از یک شاکل پایاه تبعیات

19. Echoes
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میکنند» (الکساندر )182 :1392،این خصلت به صورت واضحتری در تصویر  14میتوان مشادد کرد به طاوری کاه
ترکیب دندسی و تکرار الگو در آنجا به خوبی نشان داد شد است

شکل  : 21نمای ایوان مدائن ،وجود درجه بندی در بدنه ایوان به

شکل  :22روستای کندوان ،شکل مخروطی خانهها

خوبی قابل مشاهده است؛ منبع :نگارنده

بر شکل خانهها حکم فرماست .ترکیبی از زوایای
تند و شکلهای دایرهای است؛ منبع :نگارنده

 -1-13فضای خالی
برای درک درست خصلت فضای خالی ،تضاد میان دو نوونه میتواند مفید باشد در برخی فردا ،بادم مرکزی ،بزرگ یاا
کوچک ،این خالی بودن ،ضروری است این آرامش و سکون است که انرژی مرکز را به خود جذب میکند و به آن نیرو
میبخشد (الکساندر  )187 :1392،ضرورت وجود فضای خالی در در مرکزی وجود دارد ،در تصاویر  23ماا باه عیناه
می توانیم وجود فضای خالی در مرکز مسجد جامع اصفهان مشادد کنیم با اینکه بنا از لحاظ وسعت بسیار وسیع است
ولی وجود دوین فضای خالی در مرکز دم در انسجام پالن و دم تقویت مراکز نیرومند بسیار موثر است و باعث کادش
اغتشاش و حف آرامش و سکون دم در پالن و دم برای کسی که به عبادت مشغول است را دوارا مایآورد الکسااندر
ضرورت فضای خالی را در در مرکزی ملزم و واجب میداند که منجربه ایجاد تعادل و حیات مایگاردد فضاای خاالی
باعث ایجاد سکون و آرامش در فرش نیز میگردد که این نوع فضای را میتوان در طرح فارشداای محرابای مشاادد
نوود (تصویر  )24ضرورت فضای خالی در در مرکزی باعث تقویت مراکز و حیات بخشیدن آن میگردد وجاود فضاای
خالی در قالی محرابی نوایشی از بعد سوم و بیانتهایی است از محراب مساجد که در قلب فرش ایرانای ترسایم گشاته
است
 -1-14سادگی و آرامش درونی
«کلیت» و«حیات» ،دووار ساد و بیآالیش دستند دراکثر موارد این بیآالیشی خود را به صورت ساادگی و خلاوص
دندسی بروز میددد که از فرمدای ملووس دندسی برخوردار است (الکساندر  )189 :1392،ایان خصالت زماانی رخ
میددد که دوۀ چیزدای غیرضروری حذف شوند و آن مراکزی که بقیۀ مراکز را به طور غیرفعال حوایات و پشاتیبانی
نویکنند ،دور انداخته شوند چیزی که باقی میماند دوان «آرامش درونی» است آنچه را که الکساندر درباارۀ آراماش
عنوان مقاله :انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی
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درونی بر آن تأکید میکند «مرتبط با آدستگی ،برتری ،سکوت و آرامش است» (الکساندر( )189 :1392 ،تصاویر )25
او این کیفیت و خصلت کوتر در فرش میبیند و شاید علت آن نقوش و اساطور داایی اسات کاه در فارش باه شاکل
ناتورالیستی یا استیلیز به کار برد شد اند در صورتی که نگارند عدم آگادی کاافی الکسااندر در ایان بااب مایداناد
چراکه فرش اولین شکل تأثیرش بر ادراک انسان است ،و آن آرامش و سکوتی است که از بطن فرش برمیخیزد و علت
آن طرح باغ بهشتی است که بر نقوش آن شکل گرفته است و متأثر از اعتقادات و باوردای مددبی و ملی ماا اسات در
تصویر  26چهار درخت در پیرامون ترنج مرکزی قرار گرفتهاند که چهار جوی از آن نشأت میگیارد و ماادیداا در آن
آزادانه به حرکت درمیآیند و دشت مادی در مرکز ترنج قرار گرفته اسات ( )Mondadori, 1993:101بارای دواین
است که به وفور میتوان نقوشی را به عینه دید که آرامش در جاجای آن برقرار است حضور درخت وگل و مادیداایی
که در حوض آب دستند دوه نشان از وجود سکینه در فرش است در فرش ایرانای در آن دایچ عضاو و عنصار بادون
دلیل و بردان استفاد نشد است و نتیجۀ آن سادگی است که با ابهام و پیچیدگی درونی دوارا اسات ایان ساادگی
دوان سادگی زندگی روستایی و دستان دنرمند فرشباف است که در عین ساد زیستی و شاید فقر ،دنری میآفریناد
که از حقیقتی مطلوب و دلی آکند از زیبایی دورا است و این تنها در گرو آرامش درونی است که به طور ضونی باه
درون و ساختار فرش ایران نیز نفوذ مینواید و دوان تأثیر ناخودآگا انسان است که به قول یونگ این تأثیر در بیشاتر
اوقات بر خودآگا انسان چیر میشود بدون آنکه بتوانی دلیلی برای آن بیابی

شکل  : 23مسجد جامع اصفهان ،در مرکز مسجد فضای خالی را
می بینیم که این فضای خالی باعث ایجاد سکوت وآرامش در

شکل : 24وجود فضای خالی در مرکز فرش و ایجاد سکون و

قلب فضا می شود؛ atienegar.com

آرامش عبودی .نمای کلی سجاده محرابی قندیلی ستون دار کف
ساده ،سده چهاردهم ه.ق؛ کمندلو.29 :1388،
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شکل  :26وجود آرامرش و سرکون در طررح
فرش که برگرفته از پردیسهای بهشتی است؛
طرح باغی ،سده 11ه.ق احتماالً کرمان ؛ منبع:
Mondadori, 1993: 101

شکل  : 25مسجد جامع فهرج یزد ،معماری ایرانی
همیشه با سادگی وآرامش درونی خود چه در ساختار
و یا در فرم همرا بوده ،که دارای روحی قابل احساس
و تأثیر گذار است؛ منبع :نگارنده

 -1-15جداییناپذیری
جداییناپذیری بدین معناست که ما یک کل زند را به عنوان یک جازء در جهاان و غیرقابال تفکیاک از آن ،البتاه باا
توجه به میزان کل بودنش ،تجربه کنیم از طرفی ،وقتی حیات در چیزی محو میشود ،دیگر آن چیز یک کال نیسات،
ما آن را جدا از جهان و نیز خودش تجربه میکنیم میان یک مرکز و دیگار مراکاز اطارافش جادایی وجاود نادارد باه
طوری که مراکز گوناگون در یکدیگر ذوب شد و جداییناپذیر میشوند (الکساندر 193 :1392،و )194ایان خصالت،
مولفهای است که خود الکساندر آن را مهوترین جز میداند و این خصلت الکساندر نگادی زمینهگارا را برمایدارد و آن
را تأکیدی بر فرم میداند او عدم انطباق فرم با زمینه و محیط اطراف را منجربه محو شدن حیات و زندگی در شای یاا
بنا میگردند البته در این خصلت نگا عودۀ وی به علت زمینهگرا بودن در ساختواندا نشأت یافتاه اسات اماا وجاود
این زمینه گرایی را در فرش ایرانی به عینه قابل مالحضه است چراکه فرش ایرانی زمینهای جز تاریخ ،طبیعت و مذدب
و اسطور را در خود جای نداد است و بهترین ارتباط را با محیط و فضای اطراف خویش برقرار مایکناد کاه نشاان از
صورت ازلی فرش ایرانی است
نتیجهگیری
خصایل و ویژگی دایی که در این مقاله ذکر شد چیزی جز تبیاین سااختاردای زناد در جهاان نیسات ،یعنای اینکاه
ساختاردای زند توام آن چیزی است که در پدید بدان نیاز دارد تاا از طریاق آن در مباانی دساتیشناسای ،شااکلۀ
خویش را نوایان سازد و جایگادی برای آن بیاید فرش به گوا نوونهدای دید شد و مطرح شاد در ایان مقالاه و باا
رجوع به تفاسیر نوادین و مفهومی فرش نقوش و طرحدای موجود در آن دووار رداییبخش انسان از تنگنادا و تجلای
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آرزودا و نیات دنرمند آن است فرش آرمان خوا و آرمانگراست و دویشه به دنبال دمخوانی و دامناوائی باا ریاتم و
حس زیباییشناسانۀ زمانۀ خویش است و این نیز به خاطر صورت ازلی فرش است که ریشه در آئین و اسطور و تااریخ
سرزمینی دارد رجوع به پانزد خصلت بنیادی الکساندر مرجعی گشت برای اثباات مفاادیم موجاود در فارش ایرانای،
اینکه یک کلیت متورکز است و این که مراکز نیرومندی در بستر طرح ونقاش فارش جااری اسات و حیاات آن را باه
حرکت درمیآورد و وجود این پانزد خصلت نشان از عوق حیات در بدنۀ فرش است البته تفاسیر موجود در این مقاله
ادراکی است و یعنی این که براساس عکسدای فرش ایرانی و ادراکاتی که نگارند دربارۀ این ماوارد دارد نوشاته شاد
است و شاید مواردی از این خصلتدا صرفاً ذدنی باشد ولی توام این خصلتدا را میتاوان باه عیناه در فارش ایرانای
مشادد کرد و وفور این خصلت دا در فرش نشان از عوق حیات فرش ایرانی است نوایش این پانزد خصلت در فارش
تنها برای نشان دادن برتری و فراست جهانی دنرمند فرش بافی ایرانی است چراکه این دنار بازتااب اصایل و طبیعای
تودن و فردنگی دست که آن را پدید آورد و به عرصه کشاند است تطبیق این پانزد خصلت و یافتن آن در فارش
ایرانی فقط برای اثبات چیر دستی و کار استادانۀ دنرمند ایرانی است که از دیرباز بدان سارافراز باود اسات و میادان
نامحدودی از نبوغ و تفکر و خرد ایرانی در آفرینش این نقش و نگاردا است که در در زمان و مکاانی مایتواناد وجاود
خویش را به اثبات رساند که آکند از ایهام و استعار و سرشاار از رماز و رازی اسات کاه نهفتاه در فردناگ و دویات
ایرانی مان است و به صورت حدت جاذبۀ شاعرانه و یا یک شوق الوصف در دنرمند ایرانی به وجود میآیاد ایان مقالاه
ادتوامی بود در جهت اثبات این مفادیم ،چراکه توامی خصلتدای الکساندر خبر از تأییاد دنرداای سانتی و باومی را
میددد تا به نحوی شیو ای از حیات را نشان ددد که وابسته به مراکز و کلیتدائی است که حیات را در در پدیاد ای
به جود آورد و زبان گویای فرش ایرانی میگردد
منابع:


الکساندر ،ک  1392سرشت نظم ،ساختاردای زند در معواری ،جلد اول :پدید حیات ،مترجم :رضا سیروس صابری
و علی اکبری ،چاپ دوم ،انتشارات پردام نقش ،تهران ،صص 316



اسدی ،ش  1394طراحی موز فرش تبریز با تبیین و بازشناسی جایگا الگو و نواد به عنوان زبان در معواری؛ پایاان
نامه کارشناسی ارشد معواری به رادنوایی خانم دکتر زدر ترابی و مشاور دکتر علیرضا جزءپیری
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پوپ ،آ آ و اکرمن ،ف  1387سیری در دنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز ،متارجم :سایروس پرداام و گارو
مترجوان ،چاپ اول ،انتشارات علوی و فردنگی  ،تهران



چیتسازیان ،ا ح  1388بازشناسی پردیس در بستر نوادگرایی و فرش ایران ،فصلنامه علوی-پژودشی گلجام ،شوار
 ،12صص122-99



شایگان ،د  1393بتدای ذدنی و خاطرۀ ازلی ،چاپ نهم ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،صص 250



عابد دوست ،ح و کاظمپور ،ز  1388صورتدای متنوع درخت زندگی بار روی فارشداای ایرانای؛ فصالنامه گلجاام،
شوار  ،12صص139 -123
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