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ــورخ4  ــار، م ــبت روز معم ــه مناس ــده ب ــزار ش ــت برگ ــازی  در نشس ــرم راه و شهرس ــر محت ــخنرانی وزی ــرو س پی
ــرح  ــا ط ــه ب ــد وارطان(،ک ــه معمارفقی ــوب ب ــه منس ــهر و معماری)خان ــان ش ــه گفتم ــت ماه 1394، در خان اردیبهش
یــک جریــان فکــری درحــوزه معمــاری و شهرســازی، تحــت عنــوان »اندیشــه ایران شــهری« متمرکــز گردیــد، 

ــت. ــرار گرف ــتورکار ق ــه در دس ــن اندیش ــداوم ای ــعه و ت ــور توس ــه منظ ــی ب برنامه های
ــوزه  ــو در ح ــت وگ ــای گف ــم آوردن فض ــت ها، فراه ــله نشس ــن سلس ــزاری ای ــداف برگ ــن اه ــه مهم تری از جمل
ــهروندان  ــوم ش ــگاهی و عم ــی، دانش ــف تخصص ــای مختل ــیت در الیه ه ــش حساس ــهری، افزای ــه ایران ش اندیش
ــی، اســت. اندیشه ایران شــهری، علی رغــم برخــورداری از ویژگی هــا  ــه مســائل موجــود و آتــی شــهر ایران نســبت ب
و ارزش هــای شــاخصی چــون »توجــه بــه خــرد، دادگــری، هویــت ملــی، پذیــرش تنــوع دیــن و مذهــب مطابــق 
ــا قانــون اساســی، دوری از نژادگرایــی، صالحیــت حکمروایــی/ فــره ایــزدی، پیوســتگی فــرد و جامعــه، دفــاع از  ب
ــک و روشــنی  ــاط تاری ــوده و دارای نق ــد نب ــرا از نق ــاع«، مب ــن و اجتم ــد دی ــت و پیون ــا طبیع ــادل ب ــی، تع آزادگ
هماننــد تمامــی اندیشه هاســت؛ بنابرایــن محــک زدن دوبــاره ایــن اندیشــه بــا معیارهــای »اســام، مدرنیتــه و 
ــروری  ــداری، ض ــی و تقدس پن ــه و دوری از مطلق گرای ــن اندیش ــق در ای ــور کاوش دقی ــدن«، به منظ جهانی ش

ــت. ــده اس ــزی ش ــور، برنامه ری ــت های مذک ــری نشس ــب پیگی ــی از آن در قال ــه بخش ــری ک ــت؛ ام اس
ــه صــورت  ــک از جلســات، مستندســازی و ب ــی، مباحــث مطــرح شــده در هری ــه منظورگســترش فضــای گفتمان ب
دفترچــه ی در پیــش رو در اختیــار عالقمنــدان ومخاطبــان قــرار می گیــرد. در پایــان ســپاس و قدردانــی بی پایــان مــا 
نثــار اســاتید و بزرگوارانــی اســت کــه بــا ایــراد ســخنرانی و نیــز ویرایــش مطالــب بــه عنــوان ارکان اصلــی شــکل گیری 
ایــن جریــان گفتگــوی فرهنگــی مــا را همراهــی نموده انــد. همچنیــن از ســایر اندیشــمندان و صاحب نظــران گرامــی 

ــا ارائــه دیدگاه هــا و ایده هــای خــود درغنابخشــی و پویایــی ایــن جریــان ســهیم باشــند.  دعــوت می گــردد  ب

منا عرفانیان سلیم
مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی
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ــه  ــل و تعــارض میــان تاریکــی و روشــنایی اســت کــه عاقبــت ب ــی تقاب ــه اندیشــه ایران جــان مای
ــان مــی رســد. ــه پای ســود روشــنایی و تســلط نیکویــی، راســتی وخیــر ب

ــگاری تعبیــر شــده، در حقیقــت  ــه ثنویــت و دوان ــه کــه از ســوی ســاده نگــران ب ایــن جــان مای
تــالش مــرارت باریــک قــوم را نشــان مــی دهــد کــه سراســر هســتی گیتیانــه ی خــود را بــر زمیــن، 
ــر و ســعادت و برکــت و  ــه ملکــوت خی ــروزی روشــنایی، شکســت اهرمــن، و رســیدن ب وقــف پی

نهایتــاً، وحــدت و پیوســتگی آفرینــش و ســلطنت یکتایــی خداونــد خویــش کــرده اســت. 

تالشــی کــه تاریــخ هســتی قــوم ایرانــی را تشــکیل مــی دهــد و بــه رغــم گسســت هــا و تصــوف هــا 
و تصاریــف خانمــان برانــداز روزگار، چــون جویبــاری زیرزمینــی و ناپیــدا )کــه گاه مظهــر و چشــمه اش 
ــه  را آشــکار مــی کنــد( در مســیر تاریــخ ادامــه پیــدا کــرده اســت. آن چــه از دســتکار ایرانــی ب
ــر آمــده و از اندیشــه  عنــوان مظاهــر مانــدگار ایــن قــوم شــناخته مــی شــود از چنیــن تداعــی ب

پیمــان راســتی و درســتی در پیــکار جهانــی تأثیــر پذیرفتــه اســت.
آن چــه از »انســان ایرانــی« مــی شناســیم شــکل گرفتــه از ایــن تقابــل و ســتیز و آویــزه اســت و 
در جهــت همراهــی بــا ســپاه خیــر و خوبــی اســت. بنابرایــن، صفاتــی کــه شــخصیت ایرانــی 
را مــی ســازد، از جوانمــردی و همنــوع دوســتی و راســتی و درســتی و جــز ایــن هــا، صفاتــی کــه 
ــه ســپاه  ــد، از دل تعهــد او نســبت ب ــورد پســند اوســت و همــواره آن هــا را تحســین مــی کن م
روشــنایی و ســر ســپردگی او نســبت بــه خیــر خوبــی مــی آیــد. از ایــن طریــق او موفــق بــه برپــا 

کــردن ملکــوت نیکویــی مــی شــود.

ارج نهــادن بــه خــرد و نقــش اساســی قائــل شــدن ایرانیــان بــرای آن در آفرینــش، بــا ارزش تریــن 
میراثــی اســت کــه تفکــر یزدانــی قــوم ایرانــی بــر جــا گذاشــته اســت. ایــن خــرد همانــا عقــل اول 
اســت کــه در حکمــت اســالمی بــاز مــی یابیــم. اندرزهــا و ســخنان حکمــت آمیــز دانایــان کهــن 
در واقــع ریشــه در همیــن برداشــت ازلــی از خــرد دارد، در داســتان »مینــوی خــرد« در مقدمــه 
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مؤلــف کــه بــرای مــا ناشــناس اســت مــی گوید»آفریــدگار بســیار نیــک ایــن مخلوقــات را بــه خــرد 
آفریــد. و آنــان را بــه خــرد نــگاه مــی دارد، و بــه ســبب افــزار خــرد کــه ســودبخش تریــن اســت، 

آنــان را پایــدار و بــی دشــمن بــه جاودانگــی همیشــگی ، از آن خــود کنــد«.

چنــد نکتــه کلیــدی در ایــن تعریــف از خــرد نهفتــه اســت کــه بهتــر اســت آن هــا را برجســته 
کنیــم. نکتــه اول، نیــک خواهــی خداونــد اســت، و از ایــن نیــک خواهــی اســت کــه او آفرینــش 
ــدی و ســود  ــی نیــک من ــن گزینــش اســت یعن ــه دوم، نتیجــه ای ــد؛ نکت ــی آفرین ــه خــرد م را ب
بخشــی خــرد، همچــون جوهــری مســتقل، اســت، نکتــه ســوم، نقــش هدایــت گرانــه خــرد بــرای 

رســتگاری و جاودانگــی همیشــگی اســت.
هنگامــی کــه خواجــه شــیراز مــی فرمایــد:» عارفــی کــو کــه کنــد فهــم زبــان سوســن«، منظــورش 
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از زبــان سوســن همــان زبــان آفرینــش و خلقــت و طبیعــت اســت و همدمــی و هماهنگــی انســان 
بــا جهــان خلقــت کــه بارهــا در قــرآن بــه خلقــت احســن اشــاره شــده و جهــان آفرینــش حکایــت 
از جمــال الهــی دارد و البتــه فهــم زبــان خلقــت موکــول بــه فهــم معرفــت دینــی و انجــام احــکام 
ــا اصلــی آشــنا  عبــادی دارد. امــا مصــرع بعــدی او کــه پرسشــی هســتی شناســانه اســت مــا را ب

مــی کنــد کــه حقیقــت از آن مــی آیــد:

» تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد« 

ایــن پرســش هســتی شناســانه اســاس هنــر اســالمی را تشــکیل مــی دهــد، هنــری کــه بــر ســیر 
رو بــه کمــال خلقــت نــور مــی افشــاند، مســئولیت دینــی و معنــوی او را در قبــال حیــات و زندگــی 

برجســته مــی ســازد.

 اگــر هنــر اســالمی را عملــی رو بــه کمــال بدانیــم بــرای هنــر وظیفــه ای اخالقــی قائــل شــده ایم که 
هنرمنــد را هــم بــرای رســیدن بــه آن در مســیر کمــال مــی خواهــد. تمــدن اســالمی مــا نشــان 
مــی دهــد کــه هنرمنــد ایرانــی بــا توســل بــه آثــاری کــه امــروزه صفــت هنــری را دنبالــه ی آن 
مــی افراییــم، بــه نوعــی نیایــش و تقــرب بــه حــق مــی پرداخــت کــه ماننــد دیگــر امــور، جزیــی 

از زندگــی آن هــا بــود.
ــد غــرب نیســت و  ــت در ســنت اســالمی امــری منفــک از هــم مانن ــر و اخــالق و معرف ــذا هن  ل
هنرمنــد بــا کار خویــش ســعی داشــته کــه مفاهیــم و معانــی قرآنــی را در لبــاس لطیــف و ظریــف 

هنــری بیــان کنــد و ماهیــت چنیــن هنــری تعلیــم و تربیــت بــوده اســت. 
لــذا هیــچ گاه هنــر بــرای هنــر صرفــاً بــرای ســرگرمی و تفریــح نبــوده اســت  حتــی بــاغ هایــی کــه 
طراحــی کــرده اســت متأثــر از بهشــت حقیقــی و طــرح بــاغ خــود مفهومــی آموزشــی و تعلیمــی 

داشــته اســت نــه صرفــاً یــک پــارک کــه مفهومــی غربــی بــوده و فاقــد هویــت تعلیمــی اســت.
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انســان بــه طبــع زمانــی حــس زیبایــی و زیبــا پســندی اش راضــی مــی شــود کــه نوعــی وحــدت 
و هماهنگــی در مــدرکات حــس اش در مواجهــه بــا اثــر هنــری دریافــت کنــد. آرایــش صــوری در 
بیننــده باعــث نزهــت و نشــاط روح مــی شــود. و در همــان حــال بــه فرآینــد ی مبــدل مــی شــود که 
آرامــش و تســکین عاطفــی و احســاس ایمنــی را بــه دنبــال دارد. اساســاً غــرض هنــر، در آرایــش 

مــادی خــود، طلــب همدلــی و تفاهــم مــی کنــد. 

همیــن فرآینــد اســت کــه بــه خودشناســی و خداشناســی فــرد کمــک مــی کنــد. ایــن پدیــده مهم 
مقــام هنــر را در جامعــه بــر مــی کشــد و ســبب اهمیــت و اعتبــار موقــع آن مــی شــود. چــرا کــه 
وســیله ای بــرای تزکیــه ی روح، تعالــی اندیشــه، همدلــی هــای انســانی، شــناخت زوایــای تاریــک و 
تــرس آور، مشــارکت در رنــج و محــن آدمیــان، هــم نوایــی و هــم صدایــی اســت. جامعــه از طریــق 
هنــر، بــه پاالیشــی دســت مــی یابــد کــه بــرای اعتــالی روحــی و روانــی او مالزمــت دارد و بــدون 
آن اســیر غرایــز باقــی خواهــد مانــد. نادیــده گرفتــن اهمیــت هنــر و برخــورد ســطحی بــا آن باعــث 

تنــزل شــأن آن مــی شــود.

جایــگاه هنــر در تعهــدات جامعــه ایجــاب مــی کنــد کــه نســبت بــه آن رفتــار حمایتــی داشــت 
و شــکوفایی آن نیــز در یــک بســتر هماهنــگ میســر مــی شــود. در نتیجــه، رفتــار حمایتــی بــه 
ســامان دادن نیروهــا و نمادهــای پراکنــده کمــک مــی کنــد و عــزم همــکاری و هماهنگــی میــان 
نمادهــای هنــری اعــم از آموزشــی یــا تولیــدی موجــب تزلــزل و ســطحی شــدن آن مــی گــردد. 
ــه هنــر را دو  ــان نیــروی اصلــی آن را تشــکیل مــی دهــد اهمیــت دادن ب و جامعــه ای کــه جوان

چنــدان مــی نمایــد. 

امــا امــروز هنــر ایرانــی دورانــی متالطــم را طــی مــی کنــد. هنــری کــه ســابقه ای چنــد هــزار 
ســاله دارد، امــروزه از گذشــته خــود روی برتافتــه و پیونــد خــود را بیــش و کــم بــا ریشــه هایــش 

بریــده اســت. 
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ایــن هنــر اگــر نگوییــم بــی هویــت، بــاری، در شناســنامه اش دســت بــرده اســت تــا بــه هیــات 
دیگــری در آیــد و بــا هویــت تــازه ای خــود را بشناســاند. بهانــه ایــن دگردیســی هــم مقتضیــات 

زمانــه عنــوان مــی شــود در پــی پاســخ بــه ایــن مقتضیــات از ســنت خــود روی مــی گردانــد.

الجــرم دســت تمنــا بــه ســوی بیگانــه دراز مــی کنــد. حــال آن کــه هیــچ چیــز بــه هنــگام تــر از 
آن حقیقــت ازلــی، از آن پیامــی نیســت کــه از دل ســنت مــی آیــد و مقتضیــات حــال اســت. ایــن 
پیــام تعلــق بــه اکنونــی دارد کــه همیشــه بــوده، هســت، وخواهــد بــود ســنتی کــه مــا از ســخن 

مــی گوییــم آن اصــول تبدیــل ناپذیــری اســت کــه منشــأ آســمانی دارد.

ــر جامعــه ای متعــارف و اصــل زندگــی  ــه فهــم در آید»مثــال ناظــر« ب ــه ب ــن گون ســنتی کــه ای
ــود. ــه کل حیــات یــک قــوم خواهــد ب بخــش ب

انســان ســنتی گرایــش بــه طــرز دریافتــی دارد کــه تعبیــری ماورایــی از زندگــی ارایــه   مــی دهــد، 
تعبیــری کــه از بینــش ظاهــری در مــی گــذرد و بــه فراســوی آن مــی رود ایــن طــرز دریافــت، یــا 
تعبیــر آغازیــن، در تمامــی بینــش هــای او تأثیــر مــی نهــد چــون بــا اســتقرارش در کائنــات آغــاز 

مــی شــود.

 بــدواً، ایــن تعبیــر بــه آگاهــی او از فضــای کیهانــی در حــد تجســمی از خلقــت کبیــر، از آفرینــش 
ــی، همســاز اســت.  ــا خویشــتن صغیــر او، خــود کهیــن جهان ــی، مــی انجامــد کــه ب مهیــن جهان
ایــن مفهومــی ســنتی گوشــه ای از جهــان بینــی اســالمی را تشــکیل مــی دهــد کــه بــر مبنــای 

آن جهــان مرکــب اســت از عالــم کبیــر و عالــم صغیــر.

از آن جــا کــه انســان»عالم صغیــر«، آینــه دار تصویر»عالــم کبیــر« اســت همــه ی امکانــات عالــم را 
درون خویــش دارد. در نتیجــه انســان آن نقطــه محــوری میــان قــوس نــزول و عــروج اســت- یعنــی 
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ــرد و ســاحت»عرضی« کــه  ــی« کــه ســوی آفریننــده را مــی ب ملتقــای آن ســاحت اعتالئی»طول
همانــا ایــن جهــان گــذر اســت.

از ایــن طریــق، هنــر اســالمی تبییــن خطــوط مــرزی متعلــق بــه عالــم روح توســط صــور مــادی 
ــو الهامــی مــی آفریــد کــه از جانــب روح  اســت. هنرمنــد اســالمی صــورت ظاهــر هنــر را در پرت
دریافــت مــی کــرد. از ایــن رهگــذر، صــور هنــری قــادر بودنــد انســان رابــه شــئون واالتــر هســتی 

و ســرانجام بــه وحــدت )کــه هــدف غایــی هنــر بــود( رهنمــون شــوند.

امــروزه دیگــر آن دانــش ذاتــی کــه در دوران پیشــا صنعتــی هنــرورزان داشــتند، آنــان کــه بــا یــک 
تکــه چــوب یــا ســنگ یــا حتــی فلــز کار مــی کردنــد و آن را ماهرانــه مــی ورزیدنــد، کمابیــش 
از دســت رفتــه اســت. بــه همیــن منــوال آمــوزه هــای ســنتی مربــوط بــه مراتــب هســتی مــادی 
و شــیوه هــای فایــدت عناصــر مــادی در امــور معنــوی هــم بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده 
اســت. در ایــن جــا مــی بایــد بــه نقــش مرکــزی تعلیمــات ســنت اشــاره کــرد کــه روش هایــش 
انســان را بــه تبییــن جنبــه هــای برونــی چیزهــا آشــنا مــی ســاخت و در همــان حــال بــرای راه 

یافتــن بــه اســرار دورنــی وســیله ای فراهــم مــی آورد.

ــه ای  ــق مجموع ــود کــه مــی توانســت از طری ــه ای ب ــه گون نظــام آموزشــی جامعــه ی ســنتی ب
ــره  ــوزش دهــد. برخــی از زم ــف آم ــرای پیشــه هــای مختل از اصــول انســان هــای مختلفــی را ب
»علمــا« مــی گردیدنــد، و آنــان کــه مــی خواســتند اســتاد شــوند نــزد اســتادان صنعتگــر )اســاتید 
ــوده اســت. کل نظــام  ــان ب ــه آن ــاف همــواره وابســته ب ــه نظــام اصن ــد ک ــی دیدن ــم م ــن( تعلی ف
آموزشــی- کــه در ســازمان جامعــه بــه صــورت صنــف هــای صنعتــی آغــاز مــی شــد، در مدرســه 
ــا آن ســاحت باطنــی  ــه ویــژه ب ــا تمامــی ســنت اســالمی، ب پــس گرفتــه مــی شــد- مســتقیماً ب

ــد. ــان، سرشــته مــی گردی مضمــر در عرف
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متعلــم تــا زمانــی کــه آمــوزش او بــه کمــال رســد، دل و جــان بــه راهنمایــی هــای اســتاد مــی ســپرد. 
ســپس رخصــت مــی یافــت کــه در امــور جامعــه شــرکت جویــد و پیگیــر ســنت هــای آن باشــد.

اســتاد صنعتگــر خــود هنــروری بــود کــه در فرآینــد آفرینــش ســهیم مــی شــد. از طریــق شــعائر 
ســنتی آثــاری هنــری مــی آفریــد کــه آثــاری از صــور در ملکــوت یــا »عالــم مثــال« داشــت.

انســان هنــرور در حالــت آگاهــی مــداوم قــرار داشــت. ایــن حالــت از طریــق  نمــاز دایــم، مراقبــه 
و تعمــق و رعایــت شــعائر مذهبــی بــه دســت مــی آمــد. ایــن رویــه و رفتــار انســان هنــرور را بــا 
نواخــت های)ریتــم( طبیعــت و کیهــان مرتبــط مــی ســاخت کــه خلــوت و صفــای آنهــا ســبب 

ســاز نخســتین مرحلــه در عــروج معنــوی اســت.

ــد و  شــیئی هنــری کــه بدیــن ســان خلــق مــی شــد، زیبایــی درون مــاده را از تعلــق مــی رهان
ــه اراده ی خــود در  ــا ب ــادر مــی ســاخت ت ــر آئینــی انســان را ق ــن هن آزادی اش مــی بخشــد. ای
نظــم آفرینــی و توحیــد ســهیم شــود. روح را مجــال مــی داد تــا از ملــک، جهــان ســپنجی، جدایــی 
ــی  ــش رود و ســوی الیتناه ــان پی ــق شــده اســت، ورای زم ــو لطــف آن چــه خل ــرد و در پرت گی

عــروج کنــد.

ــح و ســلم  بدیــن ســان هنرمنــد مســلمان از رهگــذر هنــری کــه نمایشــگر تعــادل و صفــا و صل
اســت جهانــی نوبنیــاد مــی کــرد. تمامــی تنــش میــان زمیــن و آســمان را نادیــده مــی گرفــت تــا 

در آرامــش وضــع ازلــی وجــود یکبــار دیگــر تجربــه و برقــرار شــود.

در نتیجــه بــه پشــت گرمــی صــوری کــه ملهــم از عنایــت خداونــدی انــد و بــه پشــت گرمــی روح 
ــد  ــه توفیــق خداســت کــه انســان مــی توان ــد و ب ــده مــی مان ســاحت باطنیســت کــه ســنت زن

جزیــی از ســنت باشــد و بــه هنــرش بپــردازد.
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از ایــن جهــت، زیبایــی یــا »جمــال« امــری بــرون ذهنــی تلقــی مــی شــد، یعنــی درون ســاخته 
مــاوا داشــت، نــه در درون بیننــده کــه گاه مســتعد درک آنســت و گاه نیســت.

ــد  ــده باشــد الزم مــی آی ــه جامعــه ای کــه هنــرش در بســتر ســنت ریشــه دوان ــری رســیدن ب ب
کــه وجــوه ســنت شــناخته شــود. در ایــن راه، بایــد آثــار قدمائــی، اعــم از شــعر و نثــر را کــه در 
بــاب هنــر و حســن جمــال ســخن گفتــه انــد بــه عنــوان ذخائــر ارزشــمند و منابــع گرانقــدر ایــن 
رویکــرد تلقــی کنیــم زبــان، مصطلحــات، زمانــی نمایشــگر یکپارچگــی دنیائــی بــود کــه هنرمنــد 
درآن بــاش و بــود مــی داشــت، امــا امــروزه ایــن دنیــا دســت خــوش تنــش و تزلــزل شــده اســت 

و بــه تبــع آن زبــان و مصطلحــات نیــز آشــفته و ناهمســان گشــته اســت.
رسیدن به تعادل الزمه اش واژگان متعادل است.

آمــوزش ســنتی کــه قــرن هــا کارکــردی خالقــه داشــت و ثمــرات خــود را بــروز داده بــود، یــک بــاره 
جــای بــه شــیوه هــای نویــن ســپرد-  بــی آن کــه آن شــیوه هــای مجــرب قــرون ردپــای در شــیوه ی 
ــا  ــه بــه شــیوه هــای آموزشــی هنــر، ب ــر جــا ی گذاشــته باشــند. نگاهــی نقادان تعلیمــی امــروز ب

توجــه بــه ســنن آمــوزش هنرمــی توانــد راهگشــا باشــد.

مــی دانیــم کــه در همــه ی ایــن زمینــه هــا کارهایــی گاه بــه گاهــی و پراکنــده توســط دســتگاه های 
مختلــف صــورت گرفتــه اســت، امــا مقولــه هنــر، بــرای بــه ســر گذاشــتن، بــا وجــوه و جنبــه هــای 
گونــه گونــش، امریســت زنــده و مرتبــط بــا هــم، و ایــن امــر رویکــردی متناســب را مــی طلبــد از 

ایــن مرحلــه گــذار، از ایــن دوران تالطــم، راهــی جــز آشــتی بــا ســنت نمــی بینیــم.
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دکتر اسماعیل بنی اردالن

سوابق اجرایی
- معاون پژوهشی دانشگاه هنر

- رییس دانشکده سینما و تئاتر
- مدیر عامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران

تألیفات
- سرفرسنگ های تحول نگارگری ایران

- معرفت شناسی آثار صناعی ایران
- مجال آه
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