
کلید اســـرار
و کالسِ هنرِ بانشاط

   هنر مقدس چيست؟ 
به باور بســياری از کارشناســان، »هنر مقدس« 
مهم ترين دســتاورد نظام هــای توحيدی و الهی 
و دليلي براي تأســيس تمدن هــای خداباور در 
جهان اســت. کفة تــرازوی پژوهش های هنری 
در ايــن زمينه بر دو بال قرار گرفته اســت که از 
سويی به تبييِن جايگاِه فکرِی پيامبران الهی )ع( 
و شــخص پيامبِر مهربانی، حضرت محمد )ص(، 
و ائمــة اطهار )ع( می پردازد و از ســوی ديگر به 
تفحص و جست وجوی علما و انديشمندان بزرگ 

باز مي گردد. 
بسياری از ســنت گرايان و جاودان خردان بر اين 
اعتقادند که هنــر مقدس در قالب های نمادين و 
معانی پيچيده به ظهور می رســد و آثار هنری در 
صورتی می  توانند به گسترش انديشه کمک کنند 
که ماهيت رمزگونة آن ها گسترش يابد و تبيين 
شود. در واقع هنرشناسان توحيدگرا بر اين باورند 
که می توان از طريق »ظاهر« به »باطن« رسيد و 

از صورت اشيا به ريشة آن ها دست يافت. 
بســياری معتقدند، هنر اســالمی و هنر مقدس 
دستاورد مشترک تمام ملل، به خصوص ملت های 
مسلمان اســت و در اين ميان سهم ايرانيان بسيار 
شگرف است. هنر در ايران نتيجة حضور سنت ها و 
دل بستگی های قومی و همچنين روح تعاليم اسالمی 
است. در نتيجه در بيشتر آثار فاخر يا کاربردی، بين 
معيارهای اجرای اثر هنری و معيارهای فکری الهی 

تناسب ظريفی وجود دارد. 

  جايگاه هنر مقدس در کجای کالس 
هنر است؟ 

خيلی وسواس به خرج ندهيد! جای هنر مقدس 
در قلب شماست. به قول بزرگ ترهايمان ابتدا بايد 
قلــب و نيتمان را پاک کنيم. ما در اين شــماره 
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به دنبال اين هســتيم که با بيــان مصداق های 
شــفاف به اين مســائل بپردازيم که چگونه و با 
چــه نکته های ظريفــی جايگاه هنــر مقدس را 
بيابيم. يکی از مصداق های ما عکاســی اســت و 
يکی از نمودهای هنر مقدس در عکاسی بناهای 
تاريخی ماست. بنابراين خواهيد ديد که نويسندة 
خوش فکر بــا تمرکز بر آموزش عکاســی از آثار 
معماری اسالمی در اين شماره تالش کرده است 
هم آموزشــی علمی و بی نقص را ارائه دهد و هم 
جلوه های اسالمی و حقيقت الهی هنر را به شکل 

غيرمستقيم و از طريق عکاسی نشان دهد.  
توصية ما به شما عزيزان اين است که وقتی مطالب 
اين شماره را مرور می فرماييد، به دنبال خوانش 
»نانوشــته ها« هم باشــيد. با اندک جست وجو 
می توان درک کرد که از ديرباز هنر در تمدن های 
شرقی با ديدی شاعرانه، آيينی و اساطيری همراه 
بوده اســت و همواره تالش هنرمندان اين بوده 
اســت که زيبايی و هدف غايی زندگی را جلوه گر 
سازند. در اين شماره ما نيز تالش داريم مفاهيم 
الهی و مقدس را در بحث های سادة درسی مطرح 
و جايگاه آن را برجســته کنيم. همچنين مطالعة 
انديشــه ها، ديدگاه ها و جهان بينی ها می تواند بر 
صحت و ســالمت آراي متفکران هنرمند مشرق 
و مســلمان صحه بگذارد و تــالش هنرمندان را 

برجسته كند. 

  هنر مقدس را در کجا جست وجو کنيم؟ 
ســابقة فرهنگی و هويت مذهبــی و تاريخی ما 
در سی وســه پل اصفهان و مسجد شيخ لطف اهلل 
نهفته است. هويت ما در مسجدالحمراي اسپانيا 
و تاری خانة دامغــان ايران، آرامگاِه تاج محل هند 
و همچنين در رقعه های ميرعماد و تذهيب های 
تيمــوری نهفته اســت. جاذبة تاريخــی ما در 

گوشه گوشــة مجموعة حرم مطهــر رضوی قرار 
دارد که جمعی کثير از معماران، خوش نويســان، 
کتاب ســازان، کتابداران و ... آن را بنا نهاده اند و 
اکنون اين حرم عزيز به برکت موزة مستقل، مراکز 
فرهنگی، گعده های علمی و تاريخی و همچنين 
حضور هنرمندان برجسته در آستان قدس رضوي 
به محيطی شورانگيز و پرجاذبه تبديل شده است. 
چه بسيار کمال الدين بهزادها، غزالی ها، فارابی ها، 
شــيخ بهايی ها و ديگران با غور در آياِت قرآنی و 
احاديث، تالش کردند تا درک شهودی خويش را 
در کنــار اصول و منطق قرار دهند و آثار نو خلق 
كننــد. بنابراين هنر مقــدس را می توان در همة 
عرصه های اجتماعی و کاربردی و زيبا شــناختی 
يافت و نيازی نيست اين مفهوم عالی را با کلماتی 
درهم تنيده و ســترگ، دور از دسترس انسان ها 
نــگاه داريم و بهتر آنكه بــراي درك اين مفاهيم 

راه هاي خالقانه و تازه اي بجوييم. 

  چالش هنر مقدس و جهان امروز 
جهان امروز کمی عجله دارد! يکی از چالشی ترين 
جنبه های دنيای معاصر اين اســت که می خواهد 
به سرعت بگذرد؛ در حالی که هنر در وجه مقدس 
خويش خواستار تأمل بيشتر و تفکر طوالنی تری 
اســت. تقصيری هم متوجه کسی نيست، چرا که 
جهان امروز در محاصرة فناوری هايی است که در آن 
گردش اطالعات به شکل باورنکردنی افزايش يافته 
و مجــال فکرکردن و تأمل نمودن را از همه گرفته 
است. در اين گردش اطالعات، هنرمندان بازوانی 
تأثيرگذار به حســاب می آينــد و اگر همين االن 
راهمان را مشــخص نکنيم، در دل اين طوفان گم 
خواهيم شد. همچنين، از آنجا که آدمی با آفرينش 
و خلق ايده ها و آثار هنری متنوع، رنگی از شگفتی 
و آگاهی به زندگی خود داده اســت و از آن جايی 
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 پيشنهاد سردبير
  دو مصاحبه و دو دستاورد تازه 

بدون شــک مصاحبه با دو هنرمند و مدير هنری قابل کشورمان از 
بخش های خواندنی اين شماره است. مصاحبه با کوروش زارعی، 
هنرمند عرصة نمايش و مديری توانمند در فضای فرهنگی کشور، و 
گفت وگو با حميد قربان پور، هنرمند بسيار جوان عرصة گرافيک، 
نويســه نگاري و تصويرگری می تواند بخش بزرگی از سؤاالت ما را 
جواب دهد؛ هنرمندی که معتقد اســت: ما »تعريفی برای ســبک 
زندگی هنرمند مســلمان نداريم« ولی او قطعًا بايد طوری باشد که 
در هر حالی خدا را در همه جا ببيند. اين جمله ما را به ياد آن غزل 

حضرت حافظ می اندازد که می گويد: 
هر آن که جانِب اهِل خدا نگه دارد

ُخداش در همه حال از بال نگه دارد. 
به نظرم اگر در نشــريه به جز هميــن دو گفت وگو هيچ نبود، برای 
توضيحــات و توصيفاتی که ما دنبالــش بوديم، همين گفت وگوها 

راهنمای خوبی محسوب مي شدند. 

  فزون تر از عدد قفل ها کليد اينجاست 
دوباره نگاهی داشتيم به جغرافيای هنر. اين بخش را اختصاص داديم به 
حرم شريف امام رئوف، حضرت علی بن موسی الرضا )ع(. بسيار در اين 
باغ خوش رنگ چرخيده ايم و اگر اين گردش نصيب شما خوانندة عزيز 
نشده آرزومنديم به زودی اين حرِم منور و اين فضای معنوی را تجربه 
كنيد. چه خوب که در جواب سؤاالت دانش آموزانمان از ويژگی های 
تاريخی، هنرمندانه، موزه و خطوط و نقوش و ارزش های حرم مطهر 
رضوی صحبت کنيم. بنابراين اين بخش را که به قلم نازيال ناظمی 
است به عالقه مندان پيشنهاد می کنيم. و آخر اينکه چه حيف که بخش 

زيادی از اين متن را به دليل کمبود جا حذف کرديم. 

  عروسِک مبارک! 
بهتر اســت نام محمد حسن ابويی را بيشــتر تکرار کنيم. معلم 
توانمند و عالقه مند هنر در مهريز يزد که چندين سال است با نيتی 
پاک و قوتی فراوان )که ان شاء اهلل هميشه پرتوان باشند( تالش کرده 
است تا سنت های انســانی و ايرانی را در بين دانش آموزان خويش 
زنده نگاه دارد. تخصص ايشان عروسک سازی و عروسک گردانی است 
و چند سال پيش مهريز را خانة دوم »عروسک مبارک« کرده است 
و به دليل تالش بی وقفه اش در اين راه از طرف هجدهمين جشنواره 
نمايش عروســکی تهران مورد تقدير قرار گرفته اســت. از ايشان 
خواهش کرديم به ما توضيح دهد چگونه با همکاری مدير مدرسه و 

همکارانش در آموزش   و پرورش به اين دستاورد رسيده است. 

  معراج نامة ايلخانی 
از متن محمد محمدی نگذريد! هنرآموز شــهر تهران که دربارة 
يکی از نخستين نمونه های نگارگری معراج نامه صحبت کرده است؛ 
نمونه ای کم نظير و يادداشتی درخشان که شما را به اوِج رفيع در 
تحليل آثار هنری می کشــاند. اميدوارم از خوانش اين متن لذت 

کافی ببريد.

که هنر با باورهای زالل انسانی و الهی پيوند دارد. 
بنابراين می توان انتظار داشت که سطح اطالعات 
ما همواره با آگاهی و اشــتياق به عمق مناســب 
و ماندگاری برســد. به طور مثــال اگر به عظمت 
بنای گنبد ســلطانية زنجان بنگريم، به جهانی از 
عادت های اجتماعی درخشــان، زيبايی شناســی 
بسيار پيشــرو، معماری و فناوري شگفت انگيزی 
می رســيم که به دليل عمق و عظمتش تا امروز 
ماندگار مانده است. به قوِل گفتنی سينة سرزمين  
ما پر از نشان هاي)مدال های( افتخاری است که هر 

کدام به يکی از بزرگان اسالمی تعلق دارد. 

  تالش معلمان در اين راه 
می گويند وقتی يک معلم هنر مشــکالت ناشی 
از کار با گــچ و رنگ روغنی را در دانش آموزانش 
مشــاهده کرد، برای اولين بار »گچ رنگ)پاستل( 
روغنی« را ابداع نمود. ُخلق معلم اين اســت که 
اصــول پيچيده را به شــکل همه فهم و همه گير 
دربياورد و تالش کند مفاهيم قابليت درک داشته 
نقش های  گره های هندســی،  آموزش  باشــند. 
و فن هاي)تکنيک های( مرسوم هنری،  تجريدی 
چالش های بزرگی هستند که وقتی پای مباحثی 
چون هنر مقدس و الهی پيش می آيد ســخت تر 
هم می شــود. به هر حال، ما در اين شماره تالش 
کرديــم نمونه هايی ارزشــمند از آموزش هنر را 
ارائــه کنيم که در مقدمه و نيــت مقاله به بنياد 
هنر مقــدس پرداخته شــده و در اصل مفاهيم 
آموزشــی و کاربردی ارائه گردد. همان مفاهيمی 
که همة ما ســاليان سال اســت در کالس درس 
تدريس می کنيم. در واقع می خواهيم بگوييم اگر 
اصل، ريشه و نيتمان به سمت هنر الهی گرايش 
پيدا کند بر نتيجة آثــار دانش آموزانمان تأثيری 

صدچندان خواهد گذاشت. 
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