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 چکیده
هنرهاي سنتی هنرهاي کاربردي هستند که مطابق ذوق و حس زیبایی شناسانه جمعی و براساس یکسري قواعد منظم،  منطقی 
و ریشه دار، در طول زمان ها از گذشته تا به امروز ساخته شده و می شود. آفرینش هنري در این قلمرو متأثر از سنت هاى تصویرى 
و محتوایى و انتقال دهنده آیین ها، اعتقادات، اساطیر و به  طور کلی عالئق و سالیق جامعه سنتی است. این گونه هنرها با همه 

تنوع و پراکندگی شان، هم در صورت و هم در معنا و مفهوم، داراي وجوه مشترکی هستند.
در پاسخ به این سؤال اصلی که چه عنصر یا عناصري این هنرها را به رغم تنوع جغرافیاى، فرهنگى، شکلى و کاربردى به 
هم پیوند می دهد و این شباهت ها چگونه حاصل شده است، فرضیه اى مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس آن، مرکزگرایی 
بارزترین ویژگی و فصل مشترك این هنرهاست. مرکزى که لزوماً مکان فیزیکی نیست بلکه ماهیتى باطنی و فراگیر و مربوط به  

نوع نگرش و اندیشۀ حاکم بر جامعه سنتی است. 
این پژوهش نتیجه مى گیرد که وحدت و یکپارچگی هنرهاي سنتی مرهون وجود مرکزى، گاه نامرئی ولى همواره پویاست 
و اثر هنرى بر اساس قرب یا بُعد به آن اعتبار مى یابد. این قرب و بعد مى تواند به عنوان مؤلفه اى در ارزش گزارى یک اثر مورد 
توجه قرار گیرد. این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی، از بعد صورت و معنا به سه عنصر مهم مرکزگرایی، تقارن و تکرار در 

هنرهاي سنتی می پردازد.
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مقدمه

جهــان چــون چشــم و خــط و خــال و ابروســت             
ــه جــاى خویــش نیکوســت کــه هــر چیــزى ب

آفرینش  نظام  ایران1 همچون  نظام هنرهاى سنتى 
مبتنى بر نظم و اعتدال است و هنرمندان سنتى همه 
جاى  در  را  چیزى  هر  است که  بوده  این  بر  تالششان 
خودش و به بهترین و نیکوترین وجه بسازند و به کار 
بگیرند. به قول بورکهارت «هنر عبارت است از ساختن و 
پرداختن اشیاء مطابق با طبیعت و فطرت آن ها که بالقوه 
و  مطابقت  این   (55 بورکهارت،1376:   ) است.»  زیبا 
شده،  موجب  امر  همین  و  ندارد  زمینی  منشأ  موافقت 
علی رغم فراز و فرودها، قوام و دوام هنر سنتی همچنان 
طراحی  اصول  و  مبانی  خصوص  در  بماند.  جا  بر  پا 
مانند   مکتوب  منابع  سنتی  هنرهاي 
میرفندرسکى، بسیار محدود و اندك اند و تنها در حوزة 
نوشته  اندکی  و  محدود  رساالت  نقاشی  و  خوشنویسی 
شده و در دسترس است. البته در دورة معاصر، موضوع 
سنت و هنر سنتى به وسیلۀ سنت گرایان و پژوهشگران 
داخلى و خارجى مورد مداقه قرار گرفته و تبدیل به یکى 

از مهم ترین گفتمان هاى هنر معاصر شده است.
در سنت آموزشی گذشته ما، انتقال داده ها به صورت 
تبیین  شاگردي  و  استاد  مقام  در  و  شفاهی، حضوري، 
می شده است و براي شناخت و یافتن ظرایف و دقایق 
مبانی هنرهاي سنتی نمی توانیم مؤلفه هاي زمان، مکان 
عناصر فرهنگی و دینی و فضاي بوجود آمدن هنرهاي 
سنتی را نادیده بگیریم. درهم تنیدگی، آمیختگی صورت 
و معنا و بهم پیوستگی هاي فرهنگی با عناصر زبانی و 
کننده  مشخص  مرزهاى  که  است  شده  موجب  قومی، 
دامنه ى تعریف این هنرها همچنان مبهم باقى بماند. 
قطعا حوزه موسیقی با حوزه دست بافته ها و سفالینه ها 
با زیورآالت و مابقی هنرهاي ایرانی که از قضا داراي تنوع 
و تکثر زیادي نیز هستند متفاوت اند با وجود این تفاوت ها 
که در مواد، مصالح و در تکنیک ها و در سیماي بیرونی 
و درونی این هنرها دیده می شود، نمی توانیم منکر وجود 
وجه اشتراکى ظر یف در الیه هاي پیدا و نهان این هنرها 

باشیم. در این مقاله بر آنیم تا  به مسئله مهم مرکزگرایی، 
هنرهاي  همه  اشتراك  وجه  و  عامل  مؤثرترین  بعنوان 

سنتی بپردازیم.
  قبل از ورود به بحث الزم است به چند موضوع و 
از  منظور  هنر:  از  ما  تعریف  ابتدا  شود:  توجه  واژه 
منظور  بلکه  نیست،  آن  امروزي  معناي  و  هنر،کاربرد 
همان صناعت و پیشه از منظر حکمی و عرفانی است. در 
و  ارزشمندي  فضیلت،  پیشه داراى  و  کار  گذشته، 
حرمت  کار  دلیل  روى  این  از  است،  بوده  سودمندي 
می شده  محسوب  عبادت  نوعی  به  کردن  کار  و  داشته 
این  نیز در  خود به  است. میرفندرسکی 
و  است  پیشه  همان  «صناعت  می کند.  اشاره  موضوع 
پیشه، توانایى است که با فکر و اندیشۀ درست در موضوع 
تأثیر راسخ گذارد و موضوع هم به اقتضاى غرض و غایتى 
که در آن است، آن تأثیر را مى پذیرد.» (میرفندرسکى، 
1387: 58) او صناعت را داراي سه اصل قوة فاعله، فکر 
صحیح و هدفمند بودن می داند. «صناعت قوه اي فاعله 
به  معین  غرضی  جهت  در  و  صحیح  فکر  با  که  است 

موضوعی خاص می پردازد.» (پازوکى، 1388: 79) 
اصوالً تعریف هنر در قلمرو استتیک (زیبایی شناسی)  
ـ مولود تفکر مدرن غرب است و نسبتی با هنر به معناي 
عامش در گذشته ندارد. حتی در قرون وسطاي اروپا نیز 

چنین رویکردي سابقه نداشته است.
سنت در لغت به معناى راه و روش است، اما تعاریف 
دو  است.  گرفته  صورت  آن  از  مختلفى  برداشت هاى  و 
رویکرد اصلى در موضوع سنت رایج است: 1. سنتى که 
منشأ  که  سنتى   .2 است؛  فرازمانى  و  دارد  الهى  منشأ 
انسانى دارد و زمانمند است.  طیف سنت گراها در داخل 
و خارج مانند رنه گنون، نصر، بورکهارت، شوان و.. بر این 
عقیده اند که سنت امرى فطرى است و با سرشت الهى 
در نهاد همه انسان ها به طور عام وجود دارد که همه امور 
انسانى را به حقیقت الهى پیوند مى دهد. مربوط به قوم 
و قبیله و دوران خاصى نیست، جهان شمول و فراگیراست. 
«عناصرى  مى دانند.  بخش  سه  را  سنت  نیز  برخى 
ساختارى وجود دارند که در طول زمان شروع به حرکت 
تجلى  عصر  آن  با  متناسب  عصرى،  هر  در  و  مى کنند 
نوع  سه  مى توان  و  دارد  مختلفى  انواع  سنت  مى یابند. 
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سنت را نام برد: سنت اجتماعى، سنت النبى، و سنت اهللا» 
آموزهاى  براساس  سنت اهللا   .(131 1386ص  (حجت، 
سنتى  هنر  معرفت شناختى  خاستگاه هاى  است.  قرانى 
اهمیت زیادى دارند. دو خاستگاه مهم آن عبارت اند از: 
emaginal world  که  مثال  یا  «ساحت خیال منفصل 
واژة کهن الگو یا archetype فرهنگى معادل نزدیک آن 
است و ساحت تجلى theophany» (رهنورد، 1381: 3). 
است.»          زیبایى  بى نهایت  حریم  تجلى   » واقع  در 

(همان :4).
که  است  ماهیتى  و  حقیقت  سنت  تعاریف،  این  با 
باید  «سنت  مى دهد.  تشکیل  را  فرهنگ  هر  جوهره 
مداومت یک جریان همه جانبۀ تاریخى و فرهنگى باشد 
که تداوم و پیوستگى خود را، در عین تحرك و پیشرفت، 
در مظاهر اساسى زبان، ادبیات، هنر، فلسفه، و رسم و 
راه هاى زندگى نشان دهد.» ( آشورى، 1376: 10). بر 
این اساس کلیه صور که در این حوزه شکل مى گیرد در 
بردارندة مفاهیمى بر آمده از تاریخ بوده و سرشار از رمز 
زیادى  درخت سرو که کاربرد  مثًال  مى گردد.  تمثیل  و 
دارد، نماد و نشانه حیات و زندگی است، ریشه در آیین 
خم  سر  گاهی  هست.  و  بوده  همیشه  دارد،  ما  نیاکان 
تبدیل به بته جقه می شود، گاهی بر صفحه  می کند و 
قالی و در جایی دیگر در کنار جویبار یک نگاره می نشیند 
و نمود دیگرش بر سنگ نگاره هاي تخت جمشید براي 
ماندگاري بیشتر است، یا قالی بهارستان تنها یک زیرانداز 
باغ هاي  کننده  تداعی  و  بهشت  بازنمایی  نیست،  ساده 
ما  فرهنگ  با  پودش  و  تار  است.  ایرانی  خرم  همیشه 
«سنت  رویکرد  این  در  است.  تنیده  هم  در  ایرانیان 
مقوله اى فرازمانى و فوق فردى است و مشمول کهنگى 
نهایت،  در  و  متافیزیکى  جوهرى  که  چرا  نمى شود، 

سرشتى الهى دارد.» (رهنورد، 1382: 139)
که  کلیاتی  و  اصول،  و  اساس  پایه،  یعنی  مبانی 
ساختار اثر هنري بر آن استوار است. هر اثر هنري داراي 
مثابه  به  که  است  فنی  مبانی  و  فکري  مبانی  وجه  دو 
ستون براي یک ساختمان عمل می کند، در نتیجه دوام 
و اصالت یک اثر سنتی به استفاده درست و بجا از مبانی 
به  هنري  اثر  یک  در  گاه  مبانی  این  دارد.  بستگی  آن 
وضوح دیده می شوند و گاهی ممکن است در الیه هاي 

مختلف اثر هنري پنهان شده باشند. کما اینکه بسیاري 
به  سنتی  مختلف  هنرمندان  و  روستایی  قالی بافان  از 
صورت بداهه و ناخودآگاه اصول و مبانی هنرهاي سنتی 
را  آثارشان  نتوانند  است  ممکن  اما  می کنند  رعایت  را 
آنگونه که یک کارشناس دانشگاهی آثار هنري را تجزیه 
و تحلیل می کند بررسی و تشریح کنند. از همین منظر 
است که ما می توانیم خصوصیات هنرهاي ایرانی را در 
و  دوره هاي  در  بناها  تا  بافته ها  از  هنرها  اقسام  و  انواع 
موجب  و وجوهی را که  کنیم  دنبال  زمان هاي مختلف 
یکپارچگی و وحدت آنها شده شناسایی کنیم واال میان 
دو ظرف سرامیکی با فاصله هزار ساله در نیشابور با یک 
ظرف سرامیکی دوره معاصر چه وجه اشتراکی می تواند 
وجود داشته باشد. این فاصله ها با رعایت همان اصول و 
به کارگیري مبانی اصیل هنر سنتی پایدار و از میان بر 
داشته شده اند. در میان عناصر مختلف فنی و تکنیکی 
توازن،  ریتم،   تعادل،  تقارن،  قبیل،  از  سنتی  هنرهاي 
مهم ترین  به  گسترش،  شبکه  و  هندسه  حرکت،  بافت،  
تقارن و  تبع آن موضوع  عنصر یعنی، مرکزگرایى و به 

تکرار اشاره می کنیم.  

مرکزگرایى:
مرکزگرایى در مقابل مرکزگریزى، مفهومى بنیادى و 
سنتى  هنرهاى  مختلف  الیه هاى  در  که  است  نمادین 
مستتر و جارى و سارى است. در اینجا مرکز به عنوان 
یک مکان فیزیکى نیست، بلکه مربوط به نوع نگرش و 
اندیشه حاکم بر جامعه سنتی است. یک ماهیت باطنى 
و فراگیراست که ارتباط تنگاتنگى با  تمایالت و باورهاى 
انسان سنتی دارد. در این نگاه هر ممکنى هویت و وجود 
تمام  که  مى یابد  اهمیت  پر  بس  واقعیتى  از  را  خود 
و بر  آن یافته اند.  آن یا با  از  را  خویش  وجود  ممکنات 
مى شوند.  ارزش گذارى  نیز  آن  به  بُعد  یا  قرب  اساس 
براساس همین نگرش است که علی رغم تنوع و گوناگونی 
یک  نوعی  گذشته  تاریخ  طول  در  سنتی،  هنرهاي 

پارچگی و وحدت در آن ها مشاهده می کنیم.
براي رمزگشایی از این مرکز و تأثیرات آن بر تولیدات 
و  مختصات  باید  جامعه  هنري  و  فرهنگی  و  فکري 
مربوط به  ویژگى  مهم ترین  شناخت.  آن را  ویژگی هاي 



102

.................................................................................................... فصلنـامۀ                    سال سوم، ش̲رۀ ١٠، بهار ١٣٩٣........................................................

به  نسبت  شناخت  و  تفکر  نوع  یعنى  است،  جهان بینی 
جهان، هستى  و انسان. به فرموده مولوى:

از کجــا آمــده ام، آمدنــم بهــر چــه بــود     
وطنــم ننمایــى  آخــر  مــى روم  کجــا  بــه 

این نگاه در جامعه ایرانى  سرچشمۀ توحیدى دارد و 
تکلیف را برهنرمند سنتى روشن مى کند. راهى که ابتدا 
و انتها و هدفش روشن و مشخص است، هنرمند در واقع 

در این مسیر طى طریق مى کند.
بــه جهــان خــرم از آنــم کــه جهــان خــرم  از اوســت
ــم از اوســت ــه عال ــه هم ــم ک ــه عال ــر هم ــقم ب  عاش

از دیگر ویژگى هاى مرکزگرایى مى توانیم به مسئله 
یک  سنتى  هنرهاى  در  زمان  کنیم.  اشاره  زمانى  بى 
شود  تمام  یا  کهنه  که  نیست  اندازه گیرى  قابل  کمیت 
بلکه یک امر جاري و زنده است که میرایى ندارد. «سنت 
بالذاته باززایی است و هر باززایی، تجدید حیات سنت 
است در زمان حال، و از همین رهگذر است که می بینیم 
فعل سنت (= انتقال) مستلزم انجام شدن در زمان حال 

است.» (آشوري، 1376: 10)
حضور  به  می توانیم  موضوع  این  بهتر  درك  براي 
دائمی شاعران بزرگ ایران زمین در زندگی و در ساحت 
دکتر  که  فضایی  همان  کنیم  اشاره  ایرانیان  فکري 
شایگان،  آن را  زماِن ِ حضور در فضاي شاعرانه می نامد. 
«براي ایرانی مهم نیست که خیام چندین قرن پیش از 

حافظ بوده یا حافظ بعد از سعدي، و فردوسی پیش از 
همه آنان. طبقه بندي این شاعران بر اساس تقویم زمانی 
در  چنانکه  نمی پذیرد،  صورت  زمانه  روح  تناسب  به  یا 
غرب فی المثل شاعر کالسیک پیش از شاعر رمانتیک، 
به  او نیز  و   شاعر رومانتیک پیش از شاعر سمبولیست 
نوبه خود پیش از شاعر سوررئالیست می آید، بلکه براي 
ایرانی همبستگی این شاعران به آن خاطره ازلی است 
آنان  که  انگار  می بخشد،  تقدس  از  هاله اي  آنان  به  که 
ایرانی  روان  در  که  مرکزي اند  خورشید  آن  شعاع هاي 
جاي دارد و وجهی اساطیري پیدا کرده است.» (شایگان، 
1392: 16) در هنرهاي سنتی نیز،  علی رغم گذر قرنها، 
 همچنان از نقش مایه هاي گیاهی (اسلیمی ها و ختایی ها) 
و نقوش هندسى (انواع گره ها) به وفور استفاده می شود.

این نقوش کیفیت و جوهره اى دارند که همیشه زنده اند، 
على رغم تکثر زیاد اما «جوهره هاى کیفى همۀ شکل هاى 
بنیادى هندسى به هدفى مرکزى گرایش دارد.» (اردالن، 
در  متعدد  مرکزهاي  وجود  با   (1 (تصویر   (43  :1380
گره ها،  یک مرکز اصلی اهمیت حیاتی پیدا می کند بدان 
معنا که مابقی مرکزها هویت و بود و نبودشان به همان 
مرکز اصلی بستگی دارد. اگر مرکز و کانون اصلی از بین 

رود، هویت مخدوش و تشتت به وجود می آید.
 دریافت انسان از زمان به وضعیت طبیعى زندگى بر 
تغییر  و  روز  شبانه  گردش  خورشید،  حرکت  مى گردد. 
با  خورد  بر  در  است.  زمان  دریافت  از  نشانه اى  فصل ها 
روبرو  آینده  و  حال  گذشته،  وضعیت  سه  به  زمان 

تصویر 1. گره شمسه هشت، تکنیک آجرکاري،  مسجد جامع هرات، عکس از: موسی اکبري، 1386
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مى شویم، چگونگى این روبرویى پارادایم زمان را در نزد 
هر قوم تشکیل مى دهد.

این  به  نسبت  سنتى  غیر  و  سنتى  نگرش  نوع  دو 
از  به مراتبى  تمدن هاى سنتى قائل  دارد.  وجود  پدیده 
بى زمانى اند اما تمدن هاى غیر سنتى مانند تمدن غرب  
قائل به زمانمند بودن امور هستند. در تمامى تمدن هاى 
این  و  اتفاق دیگرى آغازى دارد  مانند هر  زمان  سنتى 
شروع و آغاز در آن مفهوم مرکزى است. این زمان که 
بستر آفرینش و یا حدوث اولیه است زمان مقدس است. 
در باورهاى دینى نیز به مفهومى شبیه این اشاره شده 
است، بر اساس آیات قرآن، آفرینش در شش روز انجام 
شده است آن شش روز زمان مقدس است. یک تفاوت 
تفکر سنتى با تفکر مذهبى (ادیان آسمانى) این است که 
زمان در تفکر سنتی همیشه جارى است و انسان سنتى 
با تکرار آئین ها و مراسمى مدام آن زمان را بازسازى مى 
کند در حالى که در باورهاى دینى از جمله در آیات قران 
نوعى کرانمندى وجود دارد و براى تمام آفرینش جهان 
دائمى  بازگشت  که  است  شده  گرفته  نظر  در  انتهایى 
جهان به خصوص انسان به نقطه مرکزى یعنى خداوند 

است. «انا  هللا و انا الیه راجعون» (سوره بقره: 156)
آنچه به طور مختصر بیان شد بیانگر این است که 
مرکزگرایی، یک مفهوم کلی است که الیه هاي مختلفی 
دارد و بستگى دارد از چه منظرى به آن نگاه کنیم مثًال 
مرکز و محور است،  عارفانه، عشق  و  عاشقانه  منظر  از 
ادبیات ما سرشار از معانى بلندى است که حول محور 

عشق سروده شده اند: 
جســم خــاك از عشــق بــر افــالك شــد 
شــد چــاالك  و  آمــد  رقــص  در  کــوه 

انعکاس و اثر مرکزگرایی در هنرهاي سنتی متفاوت  
است. گاهی به صورت آشکار ظاهر می شود  و قابل دیدن 
است، گاهی  در باطن  و نامرئی است. در هنر خوشنویسی 
معماري  در  همچنین  و  قرآن  کتابت  اخص  طور  به  و 
مساجد، مرکزگرایی بیشتر به چشم مى خورد. (تصویر2) 
ومناسک   آئین  در  مرکزگرایى  ظهور  نمونه  بارزترین 
طواف خانه خدا کعبه مشاهده می شود. کعبه یک مرکز 
ثقل است که هم روى مومن و هم قلب مومن باید به 
سمت آن باشد. به قول بورکهارت «کعبه هم مرکز است 
و هم اصل: اینها دو جنبه یک حقیقت معنوي واحد و یا 

تصویر 2. خط معقلى با نقش اهللا، طرح زیر گنبد خانه، طرح از: مؤلف 1387 
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به تعبیر دیگر دو انتخاب اساسی هر طریقه معنوي به 
شمار می روند» (بورکهارت،1376: 36)

در مقابل مرکزگرایى در فرهنگ سنتى ما،  فرهنگ 
این  در  مى کند،  طى  را  خطى  حرکتى  غرب  تمدن  و 
حرکت هیچ چیزى ثابت نیست و اصالت در تغییر است. 
هر پدیده اى مى تواند پایان پذیر و تمام شدنى باشد. « در 
تغییر  و  ثبات  با  اصالت  به جهان،  شرقی  نگرش  شیوة 
ناپذیري است و انسان شرقی براي آنچه در زمان و مکان 
واقع می شد، یعنی براي امر محسوس و گذرا،  ارزش قایل 
نبود، بلکه طالب آسایش و آرامش و بازگشت به مبداء بی 
آنچه  به  این جهان هم همیشه  زمان بود و در زندگی 
بود،  پدران  رسم  و  راه  مطابق  و  سابقه  و  سنت  داراي 
ارزش می گذاشت.» (آشوري، 1376: 2) در این دیدگاه 
انسان به واسطه بهره مندي از آن ذات ثابت مطلق داراي 
ارزش و اعتبار می شود. در قرآن آمده: «و نفخه فیه من 
روحی» ذات باري تعالی از روح خودش در انسان دمیده 
اصالت ما در گرو  انسان خدایى است، پس  لذا جوهره 
دمیدن این روح و از آن منبع ثابت و مطلق است. این 
غیر  نیست.  زمان دار  است.  تغییرناپذیر  و  ثابت  اصالت 

فردگرا و همه گیر و فراگیر است.

تقارن
یکى از مهم ترین ویژگى هاى هنرهاى سنتى تقارن 
است زیرا تقارن موجب تعادل می شود. در تعریف تقارن 
آمده: «تقارن برابرى کامل دو چیز از جهت شکل ولى 
جهت روبرویى است، به طورى که اگر آن ها را روى هم 
نداشته  زیاد  و  کم  و  بیفتند  هم  روى  کامًال  بیندازیم 
همه  ماهیت  البته،   (84  :1381 (حصورى،  باشند.» 
متفاوت  گسترششان  روش هاي  اما  است  یکی  تقارن ها 

است.
انسان  خود  و  مى گردد  بر  طبیعت  به  تقارن  منشأ 
بهترین نمود آن است. گل ها، برگها، درختان و گردش 
نشان  را  تقارن  از  محسوسى  صورت هاى  روز  و  شب 
مى دهند. قدمت و بهره گیرى از این عنصر در تمدن هاى 
دهنده  نشان  تمدن ها،  اکثر  در  بودن  فراگیر  و  کهن 
اهمیت و نیاز انسان به تقارن و تعادل است زیرا تقارن 
مقاومت، و پایداري به بیننده  «گونه اي احساس ثبات، 
در  و   (108   :1391 وپن تاك،  (الئور  می دهد.»  انتقال 

نهایت با ایجاد نظم آرامش و امنیت را القا می کند.
تقارن خاص هنر ایران نیست، اما از دیر باز در هنر 
پاپادوپلو  قول  به  است،  داشته  فراوانى  کاربرد  ایران 

تصویر 3- ورودي باغ شاهزاده در ماهان کرمان،  دورة قاجار،  عکاس: بختیار
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می برد.  بهره  آیینه  زیبایی شناسی  از  ایران  معماري 
سرستون هاي هخامنشى، پارچه هاى متقارن ساسانى به 
خوبى از این عنصر استفاده کرده اند. به طور کلی، تقارن 
سنت تصویري اقوام آریایی است که بعدها به تمدن هاي 

دیگر انتقال یافته است.
تقارن در هنرهاى  اهمیت این است که  نکتۀ حائز 
طرح ها  تکثیر  و  نقش  گسترش  روش  یک  سنتى فقط 
نیست. تقارن جنبه تکمیل کنندگى و کمال گرایى دارد، 
تصور کنید شمسه وسط یک گنبد یا ترنج میانى یک 
قالى ناقص اجرا شود آیا نقص و کمبودى حس نمى کنیم، 
مطمئنا چشم و حواس ما، صورت کامل شده شمسه و 
ترنج را مى خواهد در غیر این صورت نقص و کمبود در 
طرح مشاهده مى شود. در واقع با استفاده از تقارن، طرح 

و نقش ما کامل مى شود و به کمال مى رسد.
است؛  آیینه اى  تقارن  تقارن ها،  پایدارترین  از  یکى 
نوعى از تقارن که دو طرف طرح کامًال بدون هیچ کم و 
کاستى یکسان و همانند هم هستند. این تشابه کنایه اى 
اصوال  و  باشند  یکسان  باید  که  است  برون  و  درون  از 
فلسفه آئینه نیز همین است، عیب ها و نقص ها را نشان 
مى دهد تا همانندى با خود انسان داشته باشد. به تعبیر 

مولوى:
چیســت بهــر  از  آینــه  آخــر  گفتــم 
ــت ــت و کیس ــى کاو چیس ــر کس ــد ه ــا بدان ت

انواع تقارن 
تقارن آیینه اى یا انعکاسى

و  مى شود  تکرار  محور  یک  سوى  در دو  تقارن  این 
ملموس ترین و مهم ترین نوع تقارن است. «در این نوع 
قرینه سازى شکل یا نقش به صورت معکوس، حول یک 
محور تکرار مى شود؛ مانند آنچه از یک تصویر در آیینه 
انعکاس مى یابد. در قرینۀ انعکاسى دو نقش یا شکل برابر 
و شبیه هستند اما قابل انطباق نیستند مگر اینکه یکى 

از آنها را برگردانیم.» (شریف زاده، 1380: 24)
این نوع تقارن که به آن تقارن دو طرفه نیز مى گویند  
مفرغ هاى  دارد.  سنتى  هنرهاى  در  را  کاربرد  بیشترین 
لرستان، ستون ها و سرستون هاى تخت جمشید، معمارى 
و نقش هاى هندسى در دوره اسالمى به خوبى این نوع 

تقارن را  نشان مى دهند. (تصویر 3)
تقارن دورانی

تکثیر  مرسوم ترین روش هاي  دورانی یکی از  تقارن 
طرح در اشکالی است که داراي یک مرکز واحد هستند؛ 

تصویر 4. شمسه کاشیکاري معرق،  مسجدجامع یزد، دورة تیمورى، عکاس: مؤلف.
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مانند شمسه هاي زیر گنبد. ماهیت همه تقارن ها یکی 
است اما در روش اجرا با هم فرق می کنند. تقارن دورانی 
جهتشان  شکل ها  نیست زیرا  آینه اي  تقارن  سادگی  به 
پیدا  اهمیت  مرکز  تقارن  از  نوع  این  در  می کند.  تغییر 
مرکزي  محور  یک  حول  نقوش  و  شکل ها  می کند، 
کامل  طرح  واگیره  چند  یا  یک  تکرار  با  و  می چرخند 
می شود. این تقارن حداقل می تواند چهار بار تکرار شود 
به همین دلیل به این تقارن، تقارن چهارطرفه نیز گفته 

می شود. (تصویر 4)
تقارن معکوس

در تقارن معکوس، ابتدا شکل حول یک مرکز 180 
درجه می چرخد و بعد شکل چرخانده شده نسبت به یک 

محور تقارن  طرح را کامل می کند. (تصویر5) 
تقارن ترکیبی

این تقارن ترکیبی از تقارن هاي گذشته است. ممکن 
مرکز  و  محور  باشد.  چهارتایی  یا  دوتایی  ترکیب  این 
دارد. در ظروف  تکمیل طرح  در  زیادي  اهمیت  تقارن 
سفالین و مسین از این نوع تقارن بیشتر استفاده شده 

است. (تصویر6)
 در بحث تقارن باید به این نکته اشاره کرد که اوالً 
تقارن به طرح و نقش خالصه نمی شود بلکه دامنه تقارن 
وسیع تر است و مباحث مهمی چون تقارن رنگی، تقارن 
حجمی، تقارن وزنی و سایر عوامل تصویري را نیز در بر 
می گیرد. نکته دوم  این است که در قرینه سازي نقوش 

تصویر6. بشقاب زرین با نقش الهه آناهیتا در چنگال عقاب آسمانی، 
موزه آرمیتاژ روسیه.

غیر هندسی، عمًال تقارن به معناي همسان سازي و 
از  یکی  این  و  نمی گیرد  صورت  مطلق  شبیه سازي 
حسن هاي هنرهاي سنتی است که در عین قرینه بودن، 
از  کار  این  باشند،  متفاوت  می توانند  نقش ها  جزئیات 
تکرار یکنواخت و خسته کننده طرح ها جلوگیري می کند 

و دست هنرمند را در خالقیت باز می گذارد.

تکرار 
عنصر  هر  یا  نقش  یک  از  استفاده  تکرار  از  منظور 
تجسمی هم شکل به دفعات مختلف و به صورت منظم 
و  گسترش  شیوه هاي  از  یکی  تکرار  این  منظم.  غیر  یا 

تصویر5 . آجرکاري در زمینۀ گچ، «الملک اهللا» مسجدجامع اصفهان، عکاس: مؤلف، 1392
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است.  سنتی  هنرهاي  در  فضاسازي 
«تکرار معنى وجودى و ضد فنا دارد، 
و  وآئین  رسم  هیچ  دلیل  همین  به 
تکرار  آن  در  که  نیست  مناسکى 
 (117  :1381 (حصورى،  نباشد.» 
تکرار نیز همانند سایر عناصر تجسمى 
دو مفهوم  در هنرهاي سنتی، داراى 
فراسرشتى  و  (فیزیکى)  سرشتى 
(متافیزیکى) است. از منظر معنا و از 
دیدگاه عرفانى در تکرار1 « دقیقه اى 
«نهفته است» و آن اینکه «آهنگ»، 
«هماهنگى»، و «تغییرآهنگ» در یک 
مجموعۀ معمارى و حتى در معمارى 
شهرى، منبعث و متأثر از مقوله اى به 
یا استمرار و  نام «تکرار» و «تأکید» 
به  نیل  رموز  از  این  و  است  مکث 

اعتدال در یک اثر است و «آنى» است که به اصطالح 
بّنایان و اهل هنر، کار را شیرین مى کند و استعدادهاى 
نهانى اثر را مکشوف و ظاهر مى گرداند. هر چند تکرار و 
تأکید خود از مقوله مبحث نکاحات است که عرفا از آن، 
 ) مى کنند.»  به « نکاح سارى در تمام ذرارى2»  تعبیر 
ایرانى  هنرهاى  همۀ  در  تکرار   (35  :1383 مفید، 
مشاهده  بیشتر  قالى  و  تذهیب  موسیقى،  در  مخصوصاً 
مى شود. «در اینجا تکرار نکاح شونده است و استمرار و 
زایش اثر را باعث مى گردد و روح و حیات در آن جارى 
مى سازد. اما تأکید، نکاح کننده است و استمرار را جهت 

و یا سمت و سو مى دهد.» (همان: 35)
تکرار آسان ترین روش در طراحى است.«اگر فرم هاى 
واحد[شکل ها] بیش از یک بار در طرح به کار رود این 
حالت را تکرار مى گویند.» (ُونگ، 1387: 53) و از روند 
تکرار عناصر بصرى «ضرباهنگ» (ریتم) حاصل مى شود. 
«ریتم شامل تکرار منظم و هماهنگ عناصر طبیعى و 
تجسمى است عوامل بى شمار و روابط ریاضى دسته بندى 
مى شود.» (حلیمى، 1381: 210) مانند ریتم طبیعت، 
گردش شب و روز و... در واقع آهنگ بخشى از برنامه اى 
دو  نیز  تکرار است. «ریتم و حرکت  حال  در  که  است 

عنصر الینفک مى باشند. حرکت زمانى ایجاد مى شود

که عنصر یا پدیده اى تکرارى و ریتمیک [آهنگ دار] 
و  تکرار  نتیجه  در   (214 (همان:  باشد.»  داشته  وجود 
ریتم  در هنرهاى سنتى ایجاد حرکت مى کند و آنها را 

از حالت خنثى و ساکن بیرون مى آورد.
شود. انجام  مختلفى  روش هاى  به  مى تواند  تکرار 

ساده ترین نوع آن این است که یک عنصر تجسمى در 
نظم خاصى تکرار شود، چاپ  اندازه و شکل یکسان با 
این نوع تکرار است، هنرمند قلمکار  قلمکار نمونه بارز 
تکرار هر نقش  مى سازد و با  یک قالب  براى هر نقشى 
مى تواند هزاران ترکیب جدید به وجود بیاورد. در تکرار 
ایجاد  اصلى و کلى که  نقش  تأثیر  تحت  نقش  ماهیت 
ممکن  تکرار  اثر  بر  نقش  هر  مى گیرد.  قرار  است  شده 
است فضاى دیگرى به وجود بیاورد که ماهیتى جداگانه 
تکرار  نقش هاى  مثل  بکند  پیدا  شونده  تکرار  نقش  از 
شونده در فرش هاى ایرانى. تکرار از طریق حرکت خطى 
یا دورانى مى تواند بسط یابد. الزمه تکرار حد و مرز است. 
اصوال هنرهایى که داراى حدود معین هستند از عنصر 
تکرار بیشتر بهره مى برند. پایه قطاربندى در معمارى با 
این  واقع  در  مى گیرد  شکل  هندسى  الگوى  یک  تکرار 
مى گیرند.  قرار  کل  خدمت  در  شونده  تکرار  اجزاى 

تصویر7 خط کوفی «محمد» گنبدسلطانیه، دورة ایلخانى، عکاس مهدى صحراگرد. 
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تکرارهاى دورانى، مرکزگرا و از انسجام بیشترى نسبت 
به تکرارهاى خطى برخوردارند. (تصویر7) 

نتیجه گیري: 
هنرهاي سنتی از تنوع و گوناگونی زیادي برخوردارند 
اما در عین تکثر،  خصلت ها و اشتراکات قابل توجهی با 
یکدیگر دارند. ریشۀ این وجوه مشترك در کجاست؟ این 
مقاله مهم ترین عامل اشتراك در هنرهاي سنتی را میل 
به مرکزگرایی می داند؛ همان مرکزي که عامل وحدت و 
مکان  یک  لزوماً  مرکز  این  هنرهاست.  این  ثقل  مرکز 
فیزیکی نیست، بلکه یک مرکز معنایی و ماهیتی درونی 
است که  مربوط به ساحت هنرمند است. این ساحت، 
آمیزه اي از تعلقات و تمنّیات هنرمند است که ریشه در 
اعتقادات دارد و آمیخته با سنت هاي کهن ایرانی است. 
ما  و  می کند  پیدا  بیرونی  عینیت  مرکزگرایی  گاهی 
مانند  نماییم؛  مشاهده  را  آن  هنري  اثر  در  می توانیم 
نقوش گره هاي هندسی که حول یک مرکز واحد شکل 
اصلی  مرکز  این  به  نقوش  این  نبود  و  بود  می گیرند؛ 
وابسته می باشد. در ادبیات «عشق» همان مرکزي است 
که شاعران حول محور آن اشعار خود را می سرایند. در 
مناسک دینی، طواف خانۀ خدا نمونۀ بارزي از حرکِت 
حول یک مکان فیزیکی خاص است. می پذیرد. از دیگر 
تقارن  تکرار و  می توانیم به  خصوصیات هنرهاي سنتی 
اشاره کنیم؛ هر دو از عناصر بسط و گسترش و هر دو 
عنصر، وابسته به یک مرکز محوري اند. تکرار ضد فنا و 
تعادل و  موجب  نیز  تقارن  است.  تکثیر و حیات  عامل 

تعادل ایجاد آرامش و ثبات می کند.  

پى نوشت
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