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  : چكيده

بـراي تالقـي مجهـوالت معنـوي انديشـة بشـري در قالـب         يمحل ،علم با يكديگرمتفاوت هاي  حوزه با ارتباطتواند ضمن برقراري  ميهنر  :زمينه
بـا  اسـت كـه    ينام اثر هنـري، هنرمنـد   اي به حقيقت ايجاد جذبه و شور هنري از طريق واسطه. باشدآفرين و زيبا،  هايي بهجت موضوعات و صحنه

اثـر هنـري از ايـن    . شود مي ، باعثاري از هنرهاي اصيل ايراني راييل اصلي ناميرايي بسدل و رعايت اخالق در اثر خودفردي و هويت منش تزريق 
زيبايي مسحور كننده و چشم نواز آثـار هنـري خاصـه در هنرهـاي قـديمي، مـديون       . هنرمند و حضور منويات دروني اوستوجود نگاه محل ظهور 

، صـيقل داده و در  و خصال پسنديدة انسـاني  خود را به كسب سيرت جوانمردياخالق تزكيه شدة هنرمنداني است كه با تحمل مشقت، گوهر وجود 
 برخورداري از چنين صفاتي نه تنها در عرصة توليد آثـار هنـري، كـه در روابـط اسـتاد شـاگردي هنـرورزي آشـكار         .ردندك مي اثر هنري آن را افشا

  . گردد مي
از آدميان  حقيقت وجود و زندگي راپرداختن به بيشتر جديد، مجال هاي  آوري در زمان حاضر، شتاب روزافزون چرخة زندگي و سرعت ورود فن  

 هاي اخالقي و اسلوب هنرورزي نتيجة به فراموشي سپردن زير ساخت. دور از انتظار نيستنيز  ثير چنين تغييراتي بر هنر امروزيأت. است كردهسلب 
خيـل   يهـا  منـدي  ها و عالقـه  با وجود چنين جمعيت كثيري از آدميان و گرايش دات،در مراحل توليد آثار هنري و توجه صرف به بعد اقتصادي تولي

در ايـن مقالـه سـعي شـده بـه ابعـاد       . ندارنـد آثاري سرگردان و فاقد هويت خواهد بود كه جـاودانگي  بعضاً عظيمي از آنان به انجام كارهاي هنري، 
اي  ثير مداوم هنرمند و اثر هنري بـر يكـديگر، بـا بررسـي توصـيفي و كتابخانـه      أت حضور وجود هنرمند يا غيبت آن در مراحل توليد هنر وگوناگون 

  .صورت گرفته استها  ها، با توجه بيشتر بر بافته بيان نمونه. پرداخته شود
  

  . اند اي و اسنادي بررسي و تنظيم شده به شيوة كتابخانهها  ليف اطالعات مقالة حاضر، يافتهأبراي ت :روش كار
  

سـاختار وجـودي انسـان و نقـش آن در      هاي هنرهاي ايراني، در عصر حاضر، توجه به عامـل اخالقيـات در   چنانچه هنرمندان عرصه :گيري نتيجه
اي نه چندان دور شاهد دگرگوني بنيادين در عرضة توليدات هنري كشور، خـواهيم   گيري قالب محتوايي آثار هنري را، ناديده انگارند، در آينده شكل
 . بود
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ترين دليل ماندگاري اين آثار مسـتحكم و زيبـا در چيسـت؟     مهم
آثاري كه ناگفته پيداست حتي براي طراحي آنها هنرمنـد، مـدت   

متفـاوت دانـش و   هاي  ل حوزهزمان مديدي فكر كرده و از تداخ
ممكن . علم به ابداع ساختاري براي اثر خود مبادرت ورزيده است

است در همين حين از خود بپرسـيم آيـا امكـان دارد مـا نيـز در      
دوام ها  شرايط حاضر آثاري را به آيندگان بسپاريم كه براي هزاره

  بياورند؟
 مندي در وجـود هنرمنـدان خاصـه هنرمنـدان     رعايت اخالق  

هنرهاي قديمي، يكي از اصولي بود كه با پايبندي به اسلوب آن، 
در حقيقت اخالق در . شد خصايص هنرورز به گوهري آراسته مي

  .اي نقادي هنري است هنر گونه
قـي را در تفسـير و ارزيـابي هنـر     نقد اخالقـي عناصـر اخال    
كه براي چنين شيوة نقادي دو نظرية سنتي وجـود  . گيرد برميدر

ي نقد اخالقي بر پاية خودمختاري، آزادي و اسـتقالل و  يك. دارد
نظريـة اول مـدعي   . منـدي  ديگري ارزيابي هنر بر مبناي اخالق

هاي  رزشمند نيست چون اخالق و ا است كه اخالق هرگز قانون
هـاي   رزشكـه نظريـة دوم ا   حـالي شناسـي مسـتقل اسـت در    زيبا

  ).1(ددان هاي اخالقي مي شناسي را وابسته به ارزش زيبايي
بديهي است هنر نيز مثل تمامي علوم ديگر مطابق با زمـان    
از      بـازده  د وري، سـرعت، اقتصـاد و توليـدات زو   فنـا . رود مي پيش

هنـر نيـز از   . باشـند  مسايل حائز اهميت توليد در زمان حاضر مي
هـاي   را در اولويـت  1اگر هنر و اثـر هنـري  . اين سويه جدا نيست
ـ   2هر هنـر گـو يم كه ياب ميبعدي قرار دهيم در وجـود   هو اصـلي ب

 گـاهي چنـين برداشـت   . اسـت  3آوردن اثري زيبا وجود هنرمنـد 
كنيم كه درون و ضمير هنرمند به هر صـورتي كـه باشـد بـر      مي

در قديم براي ورود به انجام . اندازد مي صفحة اثر هنري او نقش
. اي، مراتب، شان و مراحلي وجود داشـت  كار هنري در هر حيطه

اي قواعد خاص خود را داشـت و هنرمنـد نظيـر ديگـر      ههر مرحل
ــار   ــه آداب ك ــاع چنانچ ــاغل اجتم ــناف و مش ــي اص ــت، م  دانس

صحبت بر سر اين . توانست به انجام كار هنري مبادرت ورزد مي
مسئله نيست كه در قياس با زمان حاضر بايد هنرمندان را ملـزم  

وز آمادگي اخالقي شـركت كـرده و مجـ   هاي  نماييم تا در كالس
بلكه هدف اين مقاله آن اسـت تـا   . فعاليت خود را دريافت نمايند

هنـري   4بازگويد بخش عظيمـي از رمـز مانـدگاري آثـار زيبـاي     

ايرانيان كه باعث فخر، مباهات و آوازة تمدن ايراني در دنياسـت،  
دليل وجود هنرمندان مـاهر و كهنـه كـاري بـود كـه حـريم و        به

آنها مدار اصلي زنـدگي  . ندحرمت خاصي براي كار خود قائل بود
گرايـي، كسـب فضـايل     پاية اخـالق  فردي و شغلي خويش را بر

گاهي در . دانستند مي معنوي اخالقي و پيراستگي از صفات رذيله
بينيم كه برخورداري از صـفات فـوق    مي رسايل و اسناد باقيمانده

مقالـة  . يا حتي عياري بوده اسـت  5مرتبه با كسب آداب فتوت هم
  .ه از اين حيث به موضوع پرداخته استحاضر خاص

  
  هنر و اثر هنري

. در باب معاني هنر، تعاريف بسياري به رشته تحرير درآمده است
وجـود آورنـده    هاز هنر و هنرمندانِ باين تعاريف بعدي هر يك از 

معني قـديم   زبان پهلوي و به هنر در. اند اثر هنري را بيان داشته
. و فضــيلت برابــري داشــت ايرانــي بــا كســب آداب جــوانمردي

علم و خرد برابر نهـاده  ،هايي همچون فرهنگ، تعليم، تمدن واژه
در زبان اوسـتايي  ). 2(داد  مي هاي هنر به زبان پهلوي را تشكيل

اي كه هنر از آن انشقاق يافته است به معنـي كـار    كلمه »هونر«
هنرمنـد  به اين معني، ). 3(نيك، دالوري، جنگاوري و خوبي بود 

اي است كه در جمع مردم زندگي كرده، بـه زبـان و نيـاز     طهواس
وي برگزيده اي است تا حقايقي را كه اكثر مـردم  . آنان آشناست

از اين حيث به مـدد  . از اظهار آن به زبان هنر ناتوانند فاش سازد
، هنر شرافت و كرامتي خـاص  يدر اثر هنر 6افاضه روح معنويات

ش، منشاء و سرآغاز كار هنـري  يافته و به همين دليل با اين نگر
سـرآغاز كـار هنـري هسـتي شـئي را      . يابـد  مي اهميت ويژه اي

فردي و جهـاني  هاي  چنين سرآغازي با ديدگاه. سازد مي منكشف
بـراي هسـت شـدن    « در نهايت وي. كند هنرمند ارتباط پيدا مي

در ). 4(»گيرد مي كار هشئي هنري خالقيت و سازندگي را با هم ب
شـود و  د، مبناي صورت بخشي به ماده، انگاشته مياينجا، هنرمن

عوالم و روح خـود را كـه بـه احساسـات      ،در طول فعاليت هنري
لذا با . ندك متفاوت مبتال گرديده، به گسترة كار خويش منتقل مي

بـه   صـرف  چنين ديدگاهي، پرداختن به امور هنـري بـا اولويـت   
ز اعتبـار اثـر   ا به عبارتي ديگر اقتصاد، ايارتزاق و كسب معيشت 

، در آشـكارگي روح  مقـوالت تفاوت هنر با ديگر . كاهدهنري مي
درون وجود انسان را بـه عريـاني بـر    هاي  نهاني است كه زيبايي
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هنر شرق و به خصوص هنـر ايرانـي بـا    . داردهمگان عرضه مي
خته است و بدين جهـت بـا زيبـايي شناسـي     يفضايل روحاني آم

ناي قضاوت اثـر هنـري در ايـن    مب. بارزي داردهاي  غربي تفاوت
. اسـت در كـار  حالت حضور يا غيبت وجـود و تحقـق اخالقيـات    

. و رفتـار آدمـي اسـت   هـا   اخالق علـم ارزشـگذاري بـر خـوي    «
  ).5( »راه صالح و فالح جامعه استها  اخالقمند كردن انسان

اي اسـت   ساختار وجودي انسان و نسبت او با عالم بـه گونـه    
از براي او به ظهـور در آمـده، تفكـر،     داند عالم مي كه وي چون

يحقيقت وجود را از طريق هنر در خود هنر به ظهور م يمستور
انسان در مقام ابداع هنر، عرصة گشودة وجودي است كـه  . رساند

كنـد كـه   حقيقت انكشاف ايجاب مـي . شود مي هستي بدان وارد
  . براي تحقق خود، به اثر هنري معطوف شود

هـاي ارتبـاطي انسـاني     زبـان ترين  ديميو قجزء اولين هنر،   
هر چند در گذر زمان تابعيت تغييـرات حـادث   . گردد محسوب مي

شده را پذيرفتـه ولـي در عصـاره حيـات خـود ايـن ديگرگـوني،        
بـه طـور   . را موجب شده اسـت ها  موجبات ترقي و بستر خالقيت

مثال بعد از همه گير شدن دين اسالم، منويات دروني و تعليمات 
و هنـر   هو ديني، هر چه بيشـتر، در روح هنـر نفـوذ كـرد    مذهبي 

. م آميخته ايراني بيش از پيش با نماد، رمز، تمثيل و عرفان به
هنر با تجلي و ظهور هنرمندانه، نسبت ميان حق و خلق را برقرار 

بـه  هنرمنـد،  لـذا  . ساخت و چون امانتي الهي در نظر داشته شـد 
سـت شايسـتگي و اهليـت    بايدليل برخورداري از اين تعريف، مي

در هنرهـاي  پـس  . خود را در مقـام هنرمنـدي ثابـت مـي كـرد     
هنر و هنرمندي آداب و قواعـد خـود را بـر اسـاس     اسالمي نيز، 

شالوده اي بنا ساخت كه اخالق و اخالقيات، ركـن اول و اصـلي   
بـا واسـطة اثـر     7آن براي متصف شدن به تجلي حقايق معنـوي 

جهــة اخالقــي در مــنش چنــين و. آمــدهنــري، بــه حســاب مــي
ناپذير هنر با مظاهر فرهنگي اجتماع، را  هنرمندان، ارتباط انفكاك

 .داشت مي عرضه

ارتباط هنـر بـا اخـالق از زمـان افالطـون موضـوع مـدنظر          
هـاي اخالقـي نـوعي     از ديد فلسفي، خصـلت . فالسفه بوده است

توانـد آموزنـدة اخـالق و نيـز      آيد و هنر مي زيبايي به حساب مي
گونه احساسـات مـا در    بدين. هاي زيبايي شناسي هم باشد ارزش

تواند با مالحظـات اخالقـي همـراه     مي قبال آثار تحسين برانگيز
  ).6(باشد

  
  در قديم اصول اخالقي هنرمندان

توان به بهترين صورت  مي انديشه كردن در اين مورد كه چگونه
نكه اي. زندگي كرد تاريخ ورود مباحث اخالقي به حيات بشر است

. توانيم بـه خوشـبختي خـود و ديگـران كمـك كنـيم       مي چطور
ماهيت و ارزش غايي معيارهايي است كه اعمال انسـاني   ،اخالق

وجـود فرهنـگ اخالقـي از    . گيـرد با آنها مورد قضاوت قرار مـي 
جمعي، باعث گسـترش رفـاه اجتمـاعي مـردم     هاي  طريق تالش
وع در مسئله مهم آن اسـت كـه بـه دليـل وجـود تنـ      . خواهد شد
هاي مختلف، نسبي گرايي اخالقي بسته بـه هويـت هـر    فرهنگ

 . گيردفرد، شرايط و موقعيت اجتماعي شكل مي

عامـل  تـوان   مـي باورهـاي معنـوي را   به عقيدة پژوهشگران   
اساس باورها بـه طـور    اينبر. آورنده تمام مذاهب دانست وجود هب

ثالً مـ . هسـتند طبيعي منبعث از عواملي جهاني در تجـارب بشـر   
خـود شـدن همگـي بـراي      از خـودبي  و يا، وهمؤمرگ، خواب، ر

سراسر دنيا تجارب قابل كسبي هستند و هر فردي به هاي  انسان
ـ    هاي  واسطه توانمندي آنهـا بـه    ةوجـود خـويش از طريـق تجرب

رسد كه براي او قابل تشـخيص بـوده و اخالقيـات    باورهايي مي
يه باور داشـت كـه   دليل آنكه بشر اول. هدد ميوجود وي را شكل 

ا در يـ توانند باعث ايجاد بيماري در وجـود افـراد شـوند     ارواح مي
  ). 7(است  باورهاباشند، همين اداره سرنوشت بشر دخيل مي

 ،اخالقـي  صـلت كند و خريزي مي نفس اخالقيات را پي ،باور  
  .ن صنوف متفاوت از يكديگر استشدشناخته موجب 

، در قديم )8(وري  پيشهمتفاوت هاي  به معني جمعيت ،صنف  
همـان  . سـاخته  صاحبان و اربابان حرف را با يكديگر متحـد مـي  

گونه كه امروزه پيشه وران از هر صنفي با يكديگر آشـنا بـوده و   
سازند، در گذشته نيز براي هـر   براي رفع مسايل خود انجمن مي

اي خاص وجود داشت كه آداب كار صـنف را بـراي   صنفي رساله
پيشه وران تابع قوانين صنف خـود  . ساختميجمعيت آن روشن 

نيز  يقوانين فوق مشتمل بر آداب. بستندبودند و آنها را به كار مي
شد كه هر يك از صنوف براي بهتر عمل كردن با مردم مـي  مي

كار گرفتن اصول اخالقي از جانب صاحبان پيشه  به. بايست بداند
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آمـادگي بـراي   منجر به رهبري زندگي افراد به بهترين صورت و 
  .ديگردقبول تكاليف اجتماعي و شغلي آنها مي

ترقي حـرف و   ،مند كسب فضايل اخالقيساختار نظام چنين  
شد، چه پيشرفت حرف بـه تنهـايي و بـدون     مي صنايع را موجب

كسب فضايل اخالقي براي تامين خوشبختي بشر كـافي نيسـت   
شدن آنان  ازجمله دارايي صاحبان هر پيشه، شناخته و ممتاز). 5(

پيشـه، سرشـت صـناعات و    هـر  صـفات  . به اخالقي خاص بـود 
آن صفات به نـوعي  . آوردموجبات كارگرداني كسب را فراهم مي

شد كه تنها در انحصار افـراد آن صـنف   اسرار حرفه محسوب مي
دانست، از كار در قرار داشت و حرفه آموز تا زماني كه اسرار نمي

از وي آزمايش به عمل مي پس از كسب مهارت. شدآن منع مي
گرديد، اجازة پرداختن در آن حرفه بـه او   مي آمد و اگر وي موفق

هـر صـنف مراتبـي داشـت و پيشـه ور بـه نسـبت        . شدداده مي
و شرايط احراز امكان صعود به مرحلة باالتر را بدسـت  ها  توانايي

شيخ، استاد، خليفه، صنعتگر، كـارآموز و نقيـب از جملـه    . آورديم
صنف است كه تقريباً در كتب متفـاوت از آنهـا نـام بـرده      مراتب

وران هـر   براي داخـل شـدن بـه جماعـات پيشـه     ). 8(شده است 
هايي وجود داشت تا فرد ملزم به رعايت مـوازين   نامه صنف، قسم

از آن دسـت بـود خيانـت    . اخالقي و وجداني در كـار خـود شـود   
ا هم پيشـه  فروشند و در سازش ب مي سازند و مي نكردن در آنچه

گان عليه مشتري، به كار بستن دقت در كيفيـت و كميـت مـواد    
درست است كه دربارة هنرمندان رسائل . اوليه و مهارت در توليد

توان اصول كلـي حـاكم بـر    خاصي بر جاي نمانده است ولي مي
اخالقيات هنرمند را حين انجام كار هنري برگرفته از آيين فتوت 

  . ذشته دانستو رسم جوانمردي به شيوة گ
هـاي   رسائل يا فتـوت نامـه  در مورد مقوالت متفاوت هنري،   
 از آن ميـان . و گوناگوني وجود داشته و باقي مانده اسـت  مييقد
، 8خوشنويسـان  ،معمـاران، نقاشـان  هـاي   توان از فتـوت نامـه   مي

دانـان  موسـيقي  و  قالي بافـان  ،، رنگرزاناننگارگر، 9سازان  چيت
  ).9( نام برد

  
  اب هنرورزي و توليد اثر هنريآدرابطة 
، 11، طلسـم، اسـطوره  10بسيار قديم اعتقاد بـه جـادو  هاي  در زمان

انساني و نيروهاي ماوراء طبيعه فرهنـگ سـاز    12دگرديسي هاي

حضـور باورهـاي   فرهنـگ و باورهـاي فرهنگـي نشـاني از     . بود
همـين  . داشـت منـد در حيـات روزمـرة بشـر      رفتارساز و اخـالق 

هــاي اخالقــي  در نقــش نظــام 13وزمرگــيرباورهــاي فرهنگــي 
در عصر  .ديگردزير ساخت توليد آثار هنري محسوب ميعنوان  به

هاي مذهبي، فرهنگي و اخالقي از نمادها براي خلق  حاضر، گروه
يعني بعضي از نمادها با . كنند و جاودانه ساختن معاني استفاده مي

را هــاي آن  شــوند تــا يــك واقعــه و ارزش ادغــام مــي هــا آيــين
. سازي كنند و بدين طريق براي جامعه موجـد ارزش باشـند   شبيه

اين كار به منظور حفظ آنچه واجد ارزش است براي مردم زمانـه  
انتقال چنين تجربيـاتي رابطـة ميـان هنـر و     . شود و نسل بعد مي

). 10(گيـرد  اخالق است كه از طريق جاوادنه سازي اثر شكل مي
هاي گوناگون از طريق نگمدنيت و شناخت هويت فرههاي  پايه

عظـيم  هـاي   در دوران امپراتوري. گيرد چنين باورهايي، شكل مي
كه مذهب عاملي اصلي در هخامنشي تا ساساني  ايران باستان از

شكل گيري آثار هنري بود، باز هم هنرمنـد، حـاالت وجـودي و    
 شـمار  هم در خلق آثار هنري ايرانيـان بـه  اخالقيات وي عاملي م

رود اسالم به ايران و نقشـي كـه مـذهب اسـالم در     با و. آمد مي
يكنواخت كردن جوامع مستقر در مناطق مختلف ايـران داشـت،   

اي با مذهب آميخته  اخالقي در وجود هنرمندان به گونههاي  پايه
قابـل  هـا   تاثير آن بر آثار هنـري متفـاوت ايـن زمـان     گرديد كه

سـان سـاز   اعتقاد مردم به جوانـب ان به صورتي كه . دريافت است
هـاي متعـدد   دين، موجب پديدار شدن مسالك متفـاوت و فرقـه  

هاي گوناگون نظام اجتماعي ديني گرديد كه اسلوب آنها در حوزه
از آن دســت اســت افكــار . مــورد تبعيــت و احتــرام قــرار داشــت

در هنـر نيـز هنرمنـدان در    . يا عيـاران  گري و آيين فتيان صوفي
در هـا   روان همـين فرقـه  متفاوت هنري گاهي جزء پيـ هاي  رشته

آمده و قبل از اينكه هنرمند باشند عيار و لوطي بودند يعنـي نـزد   
مورد احتـرام آنهـا شـناخته شـده     هاي  مردم به پاسداري از ارزش

هـاي فـوق در پيـروي از    محورها، اركان و معيارهاي فرقه. بودند
كار گرفتن ايـن   هب .اصول جوانمردي با همديگر، مشابهت داشت

. آمـد  مـي  بطن كـار جـزء آداب هنـرورزي بـه حسـاب      اصول در
طورمثال در صناعت بافندگي به دليل شـرايط خـاص تهـذيب     به

نفس شيث و آشنايي وي با پارچـه بـافي، نـام او را سـرآمد نـام      
هنرمندان اين رشته تلقي كرده و موفقيت او را در كسـب روزي،  
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معيشـت  دانند كـه در   مي منتج از قرب به خدا در كردار و اعمال
  :ثير نبوده استأت وي نيز بي

داننـد كـه از ميـان    اول صوفي را در عالم حضرت شيث مـي   
كسب دنيا، بندگي حق اختيـار كـرد و ملـك از بهشـت بـراي او      

صـوفي يعبـداهللا   : صوفي سبز آورد و در روايت است براي او كـه 
كنـد  االرض، پشمينه پوشي كه خـدا را در ارض عبـادت مـي   في

روي است كه در يكي از معدود رسـاالت هنـري   به همين ). 11(
عنوان پير چيت سازي، نام شيث به بر جاي مانده در صنعت چيت

). 12(گيـرد  قـرار مـي   سـازي  وران چيـت  ة پيشـه سـرلوح  ،سازي
موضوعات رساالت مختلف پيشه وران، بيان اسـاتيد فـن، افعـال    
حرفه، با طهارت بودن و راسـتي داشـتن در پيشـه، روش كـار و     

وب صناعت، ادب نگهداشتن در حضور مرشد و آداب بـاطني  اسل
ب هنـر و صـناعت در وهلـة    حصا .استپرداختن به پيشه و هنر 

اول صاحب فتوت است و ملزم است كه نفس خود از صفات بـد  
  . كندتبديل  يبزدايد و به صفات نيك اخالق

هر طبقه از مردمان براي منتسب گرديدن به  ،در اين اوصاف  
شگي، شرايط خاصي براي فيض به جوانمردي طـي  شرط كار پي

كـرد تـا ابتـدا    سيرت و طريقت جوانمردان ايجاب مـي . كردندمي
نفس به غسل طهارت روح شستشو دهي و سپس روي بـه كـار   

لذا هنرمند به لحاظ اخالقي در ابتدا سالكي است كه چون . آوري
. در هــواي نفــس و آرزوي طمــع باشــد، كــودكي اســت ناپختــه

هاي معنوي بايد كه روح خود به كماالت انساني و قوت جوانمرد
در نقل است از امير عنصرالمعالي كـه اصـل جـوانمردي    . بپااليد

سه چيز است هر چه گويي بكني، خالف راستي نگويي، شـكيب  
 از ايـن دسـت   يخصوصياتحفظ بديهي است ). 13(به كار بندي 

آن هميشگي ، رمز ماندگاري ابدي و استمرار در احوال هنرمندان
بدست آوردن چنين ويژگي . خواهد داشتهمراه هنرها را با خود 

هايي در منش وجود و عادت به تكرار آنها در روزمرگي زندگي و 
هنر و صنعت، كسب آداب جوانمردي است كه از قديم در آيـين  
. عياري با قواعدي مخصوص بـه خـود، تعريفـي خـاص داشـت     

ـ   ر وجـود ديگـر، بـه سـبب     عياري به مثابة تفوق وجود انسـاني ب
انسـاني بـا فضـايل، كرامـات و شـرافت      هاي  عجين شدن خوي

وجود، خصيصه اي نبود كه به قشر يا طبقه اي خـاص از مـردم   
لذا هنرمند نيز اگر براي خودسـازي درونـي و   . جامعه متعلق باشد

مهيا شدن براي افشا كردن حقيقت وجود از طريق هنر، خـود را  
ديد، در وهلة اول عيـاري   عالقه مند ميبه آداب عياري قريب و 

  .كرد بود كه از طريق هنر ارتزاق مي
هاي  به بعد بر جنبه مريعياري در واقع از نيمة قرن هفت ق  

لذا اگر . ورزدكيد بيشتري ميأاخالقي و اجتماعي منش پهلواني ت
نبـرد انسـاني يـا    هـاي   هجوانمردان پيشتر به ميدان رزم و صـحن 

ا از عيـاري در وادي سياسـت، دم مـي   يـ دند آورحيواني روي مي
اجتماعي، نحوة سـلوك  هاي  حضور در عرصهبه زدند، از آن پس 
دل مردم كه حتي حـظ بصـري و قلبـي     كردن با خلق خدا، شاد

 ،منـدان  سـت و دسـتگيري از حاجـت   ا اثري هنري منبعـث از آن 
سخاوت، تواضع، قناعت، عفو، رياضت، نفي عجـب   .پرداختند مي

طريقت ). 11(رفت شمار مي طني آداب جوانمردي بهشش ركن با
داد و خـوف امـروز، مقـام     مي صواب آدمي را در مقام خوف قرار

در مرام قـرار گـرفتن بـر راه راسـت     . امن فردا را به دنبال داشت
ها ها دم در كشد، از ناكردنيبايستي كه صاحب انديشه از ناگفتني

كند تا به احكـام و اركـان   قدم نا نهد و از كرم كار كند و در كار 
طريقت واقف بوده و به واجبات بپردازد كه ازجملة آن است علـم 

و اين هر دو در اثر هنـري قابليـت    آموزي و در عمل آوردن علم
  .عرضه دارد

يكي از موضوعات تحقيقاتي مورد نياز در هنر ايراني، هنرمند   
ـ هـا   دربارة هنرمندان غربي كتـاب . و وجود اوست و  ليف شـده أت

پردازنـد   مي به تجزيه تحليل شخصيت هنرمندان متفاوتها  مقاله
 ولي در اين ارتباط كمبود منابع دربـارة هنرمنـدان ايرانـي باعـث    

درستي ندانيم مثالً چه تعدادي از هنرمنـدان قـرن    شود كه به مي
چهارم هجري قمري در كدام گوشـة سـرزمين بـه دنبـال مـرام      

  .اند خوان الصفا، در آمدهاخالقي خود به عضويت در بنياد ا
در قـرن چهـارم ق،   ) برادران با وفا(تابعين بنياد اخوان الصفا   
مكـاني  ) اول. دانسـتند ثيرپذيري اخالق را از چند عامل ميأنيز ت

خـاك و آب و  به همين دليل است كـه   .زيدكه انسان در آن مي
 وابسـته اسـت  هـا   و آتش كه انسان براي سكونت خود، بدان هوا

علم كواكـب و  ) دومشوند، ثر واقع ميؤونه در مزاج انسان مبدينگ
منـدي در اخالقيـات، وابسـته بـه      انجم كه افراد را از جهت بهره

عاملي اسـت  ، تربيت) سومو  داند مي هاي گوناگوناختالفات برج
كه مستقيماً از طريق معاشرت با جوامع كـوچكتر انسـاني نظيـر    
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صفات پسـنديدة  ) 14. (كنديخانواده، دوستان و معلمان، تغذيه م
در بنيـاد  اي اعم از صناعت فني و هنـري   جوانمردي در هر پيشه

از اين قرار بود كه در نعمـت حـق شـاكر باشـند، از     برادران باوفا 
نماينـد، تزويـر نكننـد و     يزندگي راضي بـوده ودر روزي بردبـار  

بدخواه خلق نباشند، از مواهب نفسي آرام برخوردار بوده، دل فراخ 
  . دارند و خلق از آنان در امان بمانند

بنـده نـزد   به مقام  چنانچه فردي بتواند به اين مراتب برسد،  
هاي توبه، صبر، ، كه با گذر از واديدست يافته است حضرت حق

به پايداري در عمـق معنـايي   ) 15(شكر، رجا، زهد، توكل و رضا 
صـديق  چه در اين مقام ت. خواهد انجاميدزندگي و عبادت واقعي 

او به جنان، اقرار او به لسان و عمل او در اركان عبـادت دوسـت   
داليل فوق و . است و هنر وي مظهر طاعت و بندگي در درگاه او

شان حضور آنـان را در لحظـات توليـد اثـر هنـري، بايـد عامـل        
ماندگاري هنرهايي بدانيم كه از گذشته هايي دور تا به امـروز در  

نه تنهـا زيبـايي   . نمايي كرده اند متفاوت هنري جلوههاي  عرصه
هاي  ظاهري كه حسن باطن مكنون آنها، تحسين برانگيزي ديده

معطـوف و مشـعوف سـاخته    هـا   قـرن زيبا بين را به خود در طي 
چرا كه حاصل چنين كاري منبعث از عشقي درونـي اسـت   . است

. كه به باور و ايمـان قطعـي و يقـين قلبـي تبـديل شـده اسـت       
حوري چشـمان ماسـت در متلـذذ شـدن از     شيفتگي عاشقي، مس

دروني هنرمند، كـه گـاه   هاي  حيراني و آشفتگي خلسههاي  وادي
  .در عرصة خيال به سامان رسيده و گاه معلق مانده است

  
  شاگردي در هنرهاي ايراني -نظام استاد 

پايـة  شـويم كـه    مي ملي بر آنچه تا به حال گفته شد، متوجهأبا ت
 اي ايراني، دستورات اخالقي اسـت و نظام قديمي فراگيري هنره

به پير و معلمي نياز دارد تـا  ها  هنرآموز، براي يادگيري اين درس
زندگي و ادب را در كـار تجربـه   هاي  ن كار، آموزهنوضمن ارائة ف

آمـوزش هنرهـا در ايـران از قـديم     . كرده، بياموزد و به كار بندد
احـوال و   نيكـي  ،ادب. برمبناي استاد شاگردي استوار شده اسـت 

نيكو  دن اخالقدر نشست و برخاست، خوشخويي و گرد آم ،رفتار
مجموعه خصالي بوده كه شاگرد در حين آموزش از اسـتاد خـود   

  .)5(اصول اخالقي وسيله سنجش آدابند . آموخته است مي

ببينـد و  برهمين اساس هنرجو در كنار و در ركاب معلم تعليم مي
گيـرد و مـنش   مش بهره مـي وجود او از وجود معل. كندمشق مي

زندگي و هويت شرافت انساني را با عشق به آشـكارگي زيبـايي  
ها، رموز و آداب كار نزد جزييات، ظرافت. زندهاي باطني رقم مي
آموزد و با تحمل رياضت و سخت كوشـي بـر   بزرگ سروري مي
 هاينچنين است كه با دريافت حسي و ب. گردد نفس خود چيره مي
روح . گيـرد قاعده و قـانون آمـوزش مـي    اني، بواسطة ادراك ذه

هاي  معنويت و عالم باطن را در هنر ايراني حاضر ساخته و زيبايي
در اين پيدايي، . دهد انگيز نشان مي موزون و دلپذير آن را اعجاب

اصـول اخالقـي و احتـرام    . شوندهنر و حكمت با هم آميخته مي
فت و قداسـت مـي  اساس شرا كار براين لذا. شودبدان رعايت مي

شود كه بايستي صناعت و هنر امانت الهي در نظر گرفته مي. ابدي
با طهارت، حفظ شـود و بـا تعقـل و تفكـر، قـوة احسـاس را بـه        

  . باروري رساند
در اين نظام، معلم خود بايد كامل بوده، اركان و ضـوابط راه    

بداند و در كار گرفته باشد تا توان به كمال رسانيدن ديگـري در  
اركان استادي را بر اين تعداد شـماره كـرده  . او وجود داشته باشد

اند، چون پير در جهت تعليم شاگرد بر آيد بايـد كـه بـه معرفـت     
  .كامل و فراست تمام راه يافته باشد

يابد كـه وي را چـه كـار     ميگونه او با نگاه بر شاگرد در بدين  
رسيده باشد و  استاد بايد كه به كمال. بايدآيد و به چه كار ميمي

كه حاجات به غير از مطلق نخواهد، اخـالص و راسـتي و    ،استغنا
شفقت نيز الزمة بردبـاري اوسـت بـر رنـج تعلـيم شـاگرد تـا از        

كه اين صفات جمله، صـفات اهـل دل و   . خطاهاي وي در گذرد
  )11. (اهل فتوت باشد

اما بناي شاگردي بر ارادت و احترام به معلم، اعتقاد داشتن و   
ت كردن است تا جهت نيل به مقصود، ترك راحـت كنـد و   خدم

  . محنت كشد
كـه خـود   وجود آمده اسـت   هباثر هنري كه توسط هنرمندي   

در اولـين مرتبـه    ،آداب باطني صناعت خويش نزد پيري آموختـه 
يعني صاحب خلق اثر . كندشان صفا را در وجود هنرمند بيدار مي

منـدي قلبـي و شـعف     چون كار خود به پايان رساند بـه رضـايت  
رسد كه تمـامي وجـود او را سرشـار از لـذتي پايـدار و      دروني مي

  . سازدبهجتي وافر مي
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اين مطلب، مبحثي محتوايي درباره فراگرد اخالقيات است كه به 
. فلسفه تلذذ از الطاف دنيوي نظريه ارزشـي اخـالق ارتبـاط دارد   

انـش و  خوشبختي، زيبايي، قدرت، سالمت، احترام، خيرخواهي، د
القيـات هسـتند كـه ضـمن     هـاي ذاتـي اخ  دوستي تبعات ارزش

  ). 16(شوند  مندي، براي فرد به ارمغان آورده مي رعايت اخالق
هاي  هاي اخير محققين بر ارتباط نزديك بين درگيري تالش  

شـايد  . هاي اخالقـي متمركـز اسـت    تخيلي آثار هنري و دريافت
حبت كنيم كه رابطة تعجب برانگيز نباشد كه از مولفة ديگري ص

تر،  هاي اخالقي يا به عبارت گسترده شناسي و ارزش ميان زيبايي
حتي . كند هاي اخالقي را بيان مي رابطة زيبايي شناسي و قضاوت

هاي اخالقي و زيبـايي شناسـي آثـار هنـري، مسـتقل       اگر ارزش
  )17(باشند، كماكان تعهدات متقابل و وابسته به هم دارند 

  
  شاهد مثال

است بر خوانندة سطور شبهه پيش آيد كه رجحان عـوالم   ممكن
و رعايت اصول اخالقي چگونه ممكـن اسـت    بر ظاهري معنوي

در هنر كه محل ظهور احساسات برخاسته از وجود است متجلـي  
به نقـل اسـت كـه بزرگـان هنـر      . شود و پرده از مستوري بردارد

خـويش  ايران آداب و احترام خاصي براي پرداختن به كار هنري 
بارهـا از  . گرفتند و در عمل بدان اعتقاد راسـخ داشـتند   به كار مي

ا بـه  يهاي متفاوت به چشم ديده پيران مراد عرصة هنر در رشته
ايم كه براي مـانوس گرديـدن بـا محـرم راز و يـار      گوش شنيده

شفيق خود بدون وضو به قلمرو ابزار و ساحت معنـا دسـت نمـي   
بطة عاشقي و معشوقي است و حديث رابطة آنان با هنر، را. بردند

هميشـگي اسـت و همـه     يمعشوق در مقام زيباي. شيدايي گفتن
  .داراي خصال نيكو

معنـي واقعيـت آوردن عبـارات، بـه نـوعي از نظـام        بهبراي   
ها، در كنيم تا گفتهپردازي در تزيينات انواع هنرها اشاره مي نقش

  . طبيعت حقيقي مجال انطباق يابند
كه از هـزارة سـوم قبـل از مـيالد بـه       14و ميتراافسانة مهر   

صورت روايتي و از هزارة دوم قبل از ميالد بـه صـورت اسـنادي    
قابليـت ارجـاع دارد، داســتان شخصـيتي حــامي عهـد و پيمــان،     
روشني و راستي، پيروزي و دروغ ستيزي اسـت كـه بنابـه گفتـة     

اكثر محققين اصليت و مناسك مربوط به آن برخاسـته از ايـران   
هـا و نبـرد نمـادين    در باب تولد مهـر و بجـا آوردن آيـين   . است

نيروهاي خير و شر وجوه قرابتي بـا رسـوم پهلـواني در زورخانـه    
اي بـا  ها و مهر مـا را بـه گونـه   زورخانه. ايراني وجود دارد 15هاي

چـرا كـه بـاقي مانـدن يـك نظـام       . سازدآيين عياري مرتبط مي
حـاكي از قـدرت و قـوت    هاي مديد، فكري و اخالقي طي زمان

منشايي است كه براي دوام و بقـاي خـود همچـون     محتوايي سر
آيين مهر، در هر دورة اجتماعي خود را با تحوالت و افكار جديـد  

عيـاران زورخانـه نمـادي از پهلوانـان مقتـدري      . سازد سازگار مي
هستند كه جوانمردي و شرافت انساني را قبل از روي آوردن بـه  

  . اند شي در وجود خويش نهادينه كردههاي ورز فعاليت
مـل و بررسـي تطبيقـي    أتوانيم بـا ت  مي از اين روي است كه  

هـا  و گود زورخانه يا محل انجام مراسم آيينيهاي مهري، مهرابه
ــه و مهــر،  و فضــاي پيرامــوني آن، در آداب زنــگ زدن در مهراب

بر  كشتي گرفتن پهلوانان با يكديگر مانند نبرد ميترا و شر، زمان
هـايي را بيـابيم كـه    جاي آوردن مناسك در سحرگاهان، شباهت

هاي عياري در زمان گذشته رجعتي است بر اعتبار و احترام شيوه
  )18. (و حال

در هيئـت مـاهي، از    مهرمهر با منشاء ايراني،  يهادر روايت  
و در هنرهـاي   شودمادر مهر در نقش نيلوفر آبي، بر آب زاده مي

  .گردد ظاهر مي 16سنتي
، مشـخص  17در الگوهاي طراحي سنتي ايراني طـرح مـاهي    

براي طراحي نقش ماهي در . هايي استكنندة عمق چنين روايت
شكلي محصور نظير لوزي كه گاهي در طرح، حضور خـود را بـه   

نشـانند كـه   رساند، گلي شبيه نيلوفر يا شـاه عباسـي مـي   خفا مي
يا چهار مـاهي  همان مادر مهر است و در اطراف گل مركزي دو 

چنـين نقشـي در حـوزه    . كنند كه يادآور خود مهر استنقش مي
هنري بدون محدوديت بـر مـواد اوليـة    هاي  هايي وسيع از رشته
  . شود گوناگون تصوير مي

ممكن است مفهوم اين نقش وقتي بر گسترة كار هنري مي  
نشيند براي همگان مشخص نباشد، ولي مسئلة حايز اهميـت راه  

اي آيين عيـاري و اخالقيـات پسـنديده اسـت كـه بـه       دوام و بق
عالوه بـر  . ماندصورت نقش در هنر خود را نشان داده و باقي مي



 اخالق، گوهر هنرهاي ايراني: نازيال درياييدكتر 

  

 ٨

آنكه قدمت وقوف اذهان ايرانيان را نسـبت بـه خـوي و خصـال     
  . داردهاي بسيار كهن ابراز ميپسنديده و نيكو از زمان

  
  از اخالق تا عشق

صـال نيكـو را در اصـل    خ  در اين مجال سعي كرديم كـه رابطـة  
. هنرورزي با پديد آوردن اثر زيبا، مسـتقيم و بـردوام بيـان كنـيم    

اخالقيات رفتارساز است و منش هنرمند اگر با آيـين جـوانمردي   
آميخته گردد به ناگاه فرد را منتسب بـه نـوعي حـب معرفتـي و     

 كند كـه چـون عـالم و هرآنچـه در آن اسـت را زيبـا       مي معنوي
انديشد و دوست دارد به رسـم مهـرورزي عـالم،     مي بيند، زيبا مي

 چنين هنرمندي در اصل عاشقي. ساختة خود را به زيبايي بيارايد
شود كه محبت را در وجود خود بـه كمـال رسـانده و كمـال      مي

آنچه در اين حالت از هنرمند در اثـر هنـري   . محبت عشق است
  . اي از جمال معشوق است شود، صحنه مي نمودار
وي هر ذره، جاني از فعل حق دارد، هر چه اقرب بـه  از اين ر  

و چون به عشقي كـه  ) 19(تر معدن جمال، به عهد عشق، نزديك
شود، رنگ عشـق را   دارد، حقيقت مستوري اشياء بر وي فاش مي

سازد و جلوة اين تاثير حسن اثر است كـه   مي در كار خود متجلي
آدمـي   كند كه حسن ابـدي، حسـن   ديدگان بيننده را مسحور مي

 تجلي، حسن كاينات را آدمي بـه تصـوير   پديدار سازد و به واسطة
فرق «. هر چند ميان حسن آدمي و كاينات تفاوت باشد. كشد مي

ميان نيكويي آدمي و نيكويي غير آدمي، آنست كه حسن انسان، 
خاصيت تجلي انوار داتي دارد و دگر چيزها، حسن از طراوت فعل 

  )19( ».دارد
توان به اثر هنري همچون سفري بـه بيـداري    مي گونه بدين  

بـا  . دنيا در حجابي پنهان اسـت هاي  يعني مفهوم پديده. ياد كرد
افتـد، وراي آن چيـزي نيسـت بجـز درك      مـي  بيداري پـرده بـر  

  )20.(تجلي مطلق است  هايي كه نتيجة زيبايي
. زنـد كـه زيباسـت    روح زيباست و از روح زيبا فعلي سر مـي   

كند و فعل نيـز از انسـان    ش زيبايي كسب مييعني انسان از فعل
اي دوطرفه است كه  رابطة فوق رابطه) 21.(كند زيبايي كسب مي

ماننـد آنچـه در   . هر قسمت سوي بخش ديگر را به همـراه دارد 
واري، پرهيز از بيهودگي، نيارش، خود  رابطة دو طرفة اصول مردم

ــا   بســندگي و درون گرايــي در تبــادل محــيط زنــدگي انســان ب

به صورتي كه محـيط زنـدگي   .خصوصيات وجودي او نهفته است
او هم با ساختار و ماهيت وجود انسان و هم با طبيعـت پيرامـون   

 )22.(هماهنگ و سازوار باشد

هـايي مشـتركات اخالقـي موجـود در هنرهـاي       چنين ارزش  
دهد كه در اساس و ساختار بـدون در نظـر    مختلف را تشكيل مي

هاي  ت و جغرافيا، پاية پيشبرد موفقيتگرفتن نژاد، مذهب، جنسي
هاي مختلـف، گسـترش    متفاوت زندگي آحاد اجتماع را در عرصه
تـا بدينگونـه   ) 23(دانـد   فضايل اخالقي و روح معنوي بشـر مـي  

انجام وظايف بر مبناي صالحيت و ارتقاء صالحيت بوسيلة كسب 
اي منجـر بـه صـداقت و بيغرضـي،      مدارج باالتر اخالقي و حرفه

ف نسبت به ديگران و دوري از ناپسندها شود كه خود بارقـة  انصا
  . عشقي روحاني است

آيد كه شيوة اصلي كسب دانش در دنيـا،   در واقع به نظر مي  
رود كه در ارتباط نزديك  از طريق مراحلي به نام شهود، پيش مي

  ).24(رود زيبايي شناسي پيش مي با احساسات و برداشت ما از
تـوان گفـت هنـر     هاي مطروحه مي يدگاهبا نظري جامع بر د  

حـس مالكيـت بـر خالقيـت     . نوعي مالكيت بـر خالقيـت اسـت   
برخاسته از وجود آناني است كه بعد از گذر از مراحـل رشـد، بـه    

، رشـد و     گيـري  اند كه خود بر سه مرحلة شـكل  كمال دست يافته
عشق و كمـال   اين كمال به معناي كمال در. اجرا مشتمل است

ـ . استدر شخصيت  عبـارت ديگـر هنرمنـد در ابتـدا شخصـي       هب
مند است كه با چنين شاكلة وجودي بر اشياء حق مالكيـت   اخالق

. باشد اين بدان معناست كه هنرمند نيز فردي اخالقي مي. يابد مي
ترتيب به رابطة ميان اخـالق و هنـر از منظـر رابطـة ميـان       بدين

ت كـه  عشـق نيرويـي حسـي اسـ    . كنيم عشق و زيبايي نگاه مي
دهد و زيبايي انگيزشي حسي است  موضوع آن به متن هويت مي

بنـابراين رابطـة عشـق و    . دارد كه موضوع، از متن دريافـت مـي  
بـه همـين   . زيبايي مثل دو روي يك سكه به هم نزديك اسـت 

يــابيم كــه رابطــة عشــق، هنــر و زيبــايي از هــم  منــوال در مــي
قي واقعـي بنـا   ناپذير است يا زيبايي واقعي براساس عشـ  انفكاك

  ).25(شده است
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  گيري  نتيجه
ايـن  . هنر در معناي كلي دو شـق صـورت و معنـا را بـاهم دارد    
. كنـد  تعريف براي هنرهاي سنتي ايران مصداق بيشتري پيدا مي
هـاي  در تاويل مفهوم معنا به ويژه براي هنرهاي بعـد از سلسـله  
وجـود   قدرتمند ايران باستان، واژة معنا تجلي نور حـق اسـت در  

بـدين  . افت انوار جليله را دارديهنرمندي كه قابليت و استعداد در
سبب است كـه او قبـل از اينكـه هنرمنـد باشـد، روحـي پايبنـد        

است كه براي ورود به قلمرو ابداع  اي تهاخالقيات نفس خود ساخ
از اين روي امور معنوي قابليت جـايگزيني  . داندهنري، آداب مي

هنـر و خالقيـت  . ندارنـد را صه اقتصادي با معيارهاي مادي و خا
هاي ابداع آثـار هنـري در ايـران، در مرتبـة نخسـت از منويـات       

بنياد اسـتوار   ،گيرند و اخالقياتدروني و باطني انساني نشات مي
پااليش شدة هنرمنداني است كـه بـر ايـن امـر واقـف      هاي  روح

هستند كه تزكية نفس و خو گرفتن به اخالق و آداب جوانمردي 
چـون  . ايراني، شرط اول ورود به حيطة خلقت آثار هنـري اسـت  

مند انسـاني، موجـد محبـت، كمـال و      رفتارهاي درست و ضابطه
حسني است كه نتيجـة آن در بوجـودآوردن اثـر هنـري زيبـايي      

ترين آثار و  اين مسئله موجد خلق بزرگ. برانگيخته از عشق است
  . شاهكارهاي هنري ايران، شده است

اري كه بـا مقايسـة حتـي سـطحي آثـار هنـري       تفاوت آشك  
  . گذشته و نوين به سهولت قابل دريافت است

كار نگـرفتن آداب و سـيرة   ه به فراموشي سپردن اخالق و ب  
اخالقي و پيرايش نفس قبل از دست بردن به ساحت معنا و خلق 

هـا در محـو مانـدگاري    كـي از بزرگتـرين آفـت   ي، ياثر هنر ايران
  . آيد شمار مي به صر حاضر،در ع هنرهاي ايراني

  
  واژه نامه

  Artistic work .1  اثر هنري

 Essence of art .2  گوهر هنر

 Existence of the artist .3  وجود هنرمند

 Artistic work .4  اثر زيبا

 Chivalry .5  فتوت

 Spiritual manners .6  روح معنويات

 Conceptual facts .7  حقايق معنوي

  Calligraphers .8  يسانخوشنو

 Chintz-making .9  سازان چيت
  Magic .10  جادو

  Myth .11  اسطوره

  Metamorphosis .12  دگرديسي
 Daily life .13  روزمرگي
  Mithraism .14  آيين مهر
 Palestra .15  زورخانه

  Traditional art .16  هنر سنتي

 Fish design .17  طرح ماهي
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