
چش��م اندازهاي ف��راخ اقلي��م 
ايران، جدا از س��واحل درياي 
كاس��پين و سلس��له جب��ال 
زاگرس در غرب ايران، دورنگ 

عمده دارد: خاكي و آسماني. 
معم��اران  و  هنرمن��دان 
فرهيخت��ه ايران��ي در درازناي 
تاريخ هنر در زير اين آس��مان و بافهم اين چشم انداز 
و با آميزش خالق رنگ هاي اين سرزمين، توانستند 
رنگ »آبي ايران��ي«٭ را از امتزاج خاكي و آس��ماني 
به دس��ت آورند. رنگي ش��گفت انگيز كه در معماري 
و نگارگري و س��اير تجربي��ات بصري م��ا بي نهايت 
به كاررفته اس��ت. رنگي كه محصول نگاه ژرفي است 
كه هويت را در متن همين اطراف��ي كه متعلق به ما 
است كشف كرده و به يكي از اركان هويت فرهنگي و 
تش��خص هنري ما براي اعصار متمادي تبديل كرده 

است. 
 مرتضي گودرزي ديباج با توجه به پيش��ينه تحقيق 
و تدريس و باپشتكار مثال زدني اش به عنوان نقاش، 
ما را به تماشاي چشم اندازهاي ايران مي برد. نه فقط 
با توجه به زيبايي بصري مناظر اين سرزمين، بلكه با 
ش��وري كه در عمق كلبه اي، يا مناره اي سر برآورده 
از پيچ وخ��م تپ��ه اي يا با عب��ور مردمان��ي نجيب از 

كوره راهي روستايي... 
اين آثار مويه هاي هنرمندي اس��ت كه تالش كرده 
تكه هاي��ي از خاطرات كودكي اش را بازس��ازي كند. 
مرتضي ديباج همواره دور ش��دن از صفاي روس��تا 

را تلخ تري��ن واقعه عم��رش مي دان��د. در نگاهي به 
اين تابلوها ب��ا كلبه ها و خانه ه��اي درون گرا مواجه 
مي ش��ويم كه حس��رت بار گرماي زندگي شباني را 
نش��ان مي دهند. خانه هايي، اغلب داراي زيرزميني 
با سقف كوتاه در قس��مت زيرين كه زمستان نشين 
هستند و به علت خنكي هواي آن، در تابستان براي 
س��كونت و آس��ايش س��اكنان خانه به كار مي رود. 
ازآنجايي ك��ه در بيش��تر روزهاي س��ال در مناطق 
كوهستاني سرد يا بسيار سرد است اكثر فعاليت هاي 
روزمره در اتاق ه��ا انجام مي پذي��رد. از آثار مرتضي 
گودرزي ديباج نتايج بوم شناس��انه و قوم شناس��انه 
نيز مي توان اس��تخراج ك��رد. هرچند ك��ه هنرمند 
باش��ور درون و احس��اس نوس��تالژيك دست به قلم 
ش��ده و به اين نكات بي اعتنا بوده اس��ت و اين نقطه 
قوتي است در پس و پش��ت اين تابلوها. ازاين رو بايد 
گفت س��اختمان ها در اقليم زاگرس داراي ايوان اند 
ولي عمق آنها نس��بت به ايوان ه��اي مناطق جنوبي 
كشور به مراتب كمتر است و مانند ايوان هاي منطقه 
خزر، كارب��رد نش��يمن ندارند و صرف��ا جهت حفظ 
ورودي هاي بنا از برف و باران اس��تفاده مي ش��وند. 
همچنين در حوزه اقليمي كوهس��تاني، بناها داراي 

پالن و باف��ت متراكم هس��تند. يعني ف��رم بنا بايد 
به گونه اي باش��د كه س��طح تماس آن را با س��رماي 
خارج كمتر كند تا حرارت كمتري از درون به بيرون 
انتقال ياب��د. ذكر اين ن��كات به آن دليل اس��ت كه 
مرتضي گودرزي با وجود كار حسي و هنرمندانه اش، 
به ط��ور ناخ��ودآگاه هندس��ه محيط را ني��ز درون 

بازسازي هاي نوستالژيكش مراعات كرده است. 
در اي��ران برخي نقاش��ان طبيعت را بهان��ه اي براي 
ابراز نيات روح��ي، عرفاني خود ق��رار داده اند مانند 
تابلوهاي سهراب سپهري. يا طبيعت را بهانه اي براي 
مطالع��ات دكوراتيو و ف��رم گرايانه ق��رار داده اند كه 
شاخص ترين شان پرويز كالنتري است. يا گروه هاي 

بس��ياري طبيعت را نوعي مش��ق براي پياده سازي 
آنچه از مكاتب اروپاي��ي درك كرده اند، قرار داده اند، 
تعداد اينان از شمار بيرون است و آزادانه براي مثال 
از پالت رنگ امپرس��يونيت ها در تصوير مناظر ايران 
بهره مي گيرند. ي��ا گروه هايي جهت بي��ان انتزاعي 
برگرفته از برگه هاي اليتناهي طبيعت چش��م انداز 
را بهان��ه مي كنند. يا بيان تخيل��ي منظره كه عمري 
شادروان احمد اس��فندياري را در آتليه پاي سه پايه 
نقاش��ي اش ق��رارداد؛ اما ج��اي بي��ان واقع گرايانه 
طبيعت ايران بي هيچ ايسم و ش��يوه اروپايي در يك 
سده گذش��ته خالي اس��ت. اگر رگه هايي باشد )كه 
هس��ت(، در حدي نيس��ت كه به يك منظره نگاري 

معاصر ايراني ختم شود. 
 مرتضي گودرزي ديباج ام��ا طبيعت را براي مويه بر 
خاطرات كودكي و ي��ادآوري دلربايي هاي يك كلبه 
كه به زحمت در انحناي يك تپ��ه ازنظر پنهان و گاه 
آشكار مي شود، دس��تمايه قرار داده است. در چنين 
تحليلي او هم به بيان درونيات خ��ود پرداخته و هم 
به تجليل از نجابت اين اقليم پرداخته است. بي آنكه 
به محدويت هايي دچار شود كه اسالف هنرمندش، 

همچنان كه ذكر شد، گرفتار شود. 

اغلب نقاش��ان ج��وان در ش��رايط ام��روزي جامعه 
ما اص��ال ب��ا طبيع��ت و منظ��ره و هن��ر اليتناهي 
منظره ن��گاري س��خت بيگانه ان��د؛ و اي��ن بيگانگي 
زماني تلخ تر جل��وه مي كند كه مي بيني��م كه مثال 
زيس��ت بوم اين اقليم گس��ترده در مخاطره اس��ت، 
براي مثال: بل��وط زاگ��رس، رودهاي خروش��ان و 
باطراوت، تاالب ها و درياچه هاي ما درخطر نابودي 
كامل هس��تند؛ و اين در حالي اس��ت كه در جهان 
امروز، هم��ه مي دانن��د پيوند ميان هن��ر، طبيعت، 
انس��ان و زندگ��ي و رابط��ه ارگاني��ك مي��ان آنها 
ازجمله نش��انه هاي رشد و توس��عه متوازن، پايدار و 
علمي است.   با دور ش��دن هرچه بيشتر اجتماعات 
انس��اني از ضربان بكر طبيعت نيالوده و غرق شدن 
هرچه بيش��تر در چش��م اندازهاي هندسي شهرها، 
اين ني��از ه��ر دم حياتي تر جل��وه مي كن��د، نيازي 
كه باوج��ود امكانات گس��ترده تكنولوژي��ك، مانند 
انواع تصاوير ديجيتالي، ويديوي��ي و غيره اما هرگز 
نمي تواند با يك نقاش��ي منظره ك��ه حاصل لرزش 
دس��ت ودل هنرمند بر پرده نقاشي اس��ت، مقايسه 
ش��ود. زيرا چشم گرسنه انس��ان امروزي به آشنايي 
ب��ا فريبندگي ه��اي رنگ و ن��ور كه دس��تي ماهر و 
هنرمن��د بر صفح��ه نقش ك��رده، س��خت نيازمند 
اس��ت.   آثار مرتضي گودرزي را مي ت��وان در تطابق 
»حس��ي« و »تكنيكي« و در رويدادي تجسمي كه 
توانس��ته اس��ت اين تطابق را در يك قالب متناسب 

سازماندهي كند، مورد دقت قرار داد. 
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كلم��ه بديه��ي ي��ا آكزي��وم1 
آكزيوم��ا2  يونان��ي  لغ��ت  از 
كل��ي،  معن��اي  در  اس��ت. 
بيان��ي، خودبه خود روش��ن و 
پذيرفته ش��ده بدون ني��از به 
اثبات را مي رس��اند كه سرآغاز 
مي گي��رد.  ق��رار  اس��تدالل 
امر بديهي، گزاره اي اس��ت كه به  مح��ض فهم آن، 
خودبه خ��ود مش��خص و قابل قب��ول خواه��د بود. 
آكزيوم، گاه در رياضيات معنايي كم وبيش متفاوت 
مي يابد و چون قياس                                    هاي بعدي را تسهيل مي كند، 
اس��اس يك اس��تدالل رياضي قرار مي گي��رد. در 
ميان فالس��فه يونان قديم، درستي و صحت مفهوم 
بديهي، بدون هيچ دليلي، قابل  پذيرش بود. به طور 
كلي، به چيزه��اي كامال واضح و آش��كار، بديهيات 
مي گوين��د. در اصطالح منطق ص��وري، بديهي به 
مفهومي گفته مي ش��ود كه نيازمند تئوري خاصي 
نيس��ت، بلكه، نيازمند اموري چون حدس و تجربه 
اس��ت. بديهيات، چندگونه اند: 1- محسوسات، 2- 
متواترات، 3- تجربيات، 4- فطريات، 5- وجدانيات 

و 6- اّوليات. 
بديهيات دامنه وسيعي از امور ش��ناختي را شامل 
مي ش��وند؛ مانند اينكه: »هوا گرم اس��ت«، يا »اين 
پارچه نرم اس��ت« كه اين دس��ته از بديهيات را در 
علم منطق »محسوس��ات« مي نامن��د؛ اما وقتي كه 
براثر تصديق پياپي مردم )توات��ر جمعي( بر صدق 
امري همانند ن��زول قرآن بر رس��ول اكرم )ص( كه 
احتمال كذب چنين باوري محال اس��ت، درواقع با 
دسته ديگري از بديهيات تحت عنوان »متواترات« 
آشنا مي شويم؛ اما اذعان به اينكه »آتش داغ است« 
از جمله بديهياتي اس��ت كه با عن��وان »تجربيات« 
براي عموم شناخته ش��ده اس��ت؛ ام��ا قضايايي كه 
هميش��ه در ذهن حاضرند و نيازي به انديشه و نظر 
ندارند، مثل عدد 2، پنج درصد از عدد 10 است، در 
زمره بديهياتي با نام »فطريات« قرار دارند. الزم به 
يادآوري اس��ت كه قضيه فطري، قضيه اي است كه 
دليلش هميش��ه همراه آن در ذهن وجود دارد؛ اما 
وقتي بر مبناي نوعي ح��س باطني مي گوييم »من 
مي ترس��م«، گونه اي از بديهيات را به كار گرفته ايم 
كه موسوم به »وجدانيات« هس��تند. ولي هنگامي 
ك��ه مي گوييم ع��دد يا زوج اس��ت يا فرد، ي��ا بيان 
مي كنيم كه كل بزرگ تر از جزء است، درواقع داريم 
از نوع ديگري از بديهيات با نام »اوليات« اس��تفاده 

مي كنيم. 
غزالي در تعريف بديهيات گفته بود: »اينها قضايايي 
هس��تند كه  در عقل ، از آغاز وجود داش��ته اس��ت ، 
چنان كه  فرد عاقل  گمان  مي كند كه  همواره  به  آنها 
آگاه  بوده  و نمى داند كه  از كجا براي  او حاصل  ش��ده  

است .«
برحس��ب اتفاق، اين تعريف غزال��ي از بديهيات را 
به وفور و هم��راه با مصاديق متعدد ب��ه طور روزمره 
در ميان مردم، در هر س��طحي از س��واد و موقعيت 
اجتماعي، آش��كار و پنهان مي توان مشاهده كرد. با 
اين تفاوت كه افراد تحصيلك��رده، در پنهان كردن 
آنچه به گفته غزالي »گم��ان مي كند همواره به آن 
آگاه بوده«، مهارت كالمي بيش��تري دارند و چون 
مورد وثوق و اطمين��ان ديگران هس��تند، اغلب نه 
فرصت مي يابند و نه حتي تص��ور مي كنند كه بايد 
روزي انبان ذهني خود را بكاوند تا » دانس��ته هاي 
حقيق��ي« را از مي��ان انبوه��ي از »دانس��ته هاي 
بديهي«، جدا كرده و به مه��ارت كالمي در توجيه 
ظاهري دانسته هاي بديهي، پايان دهند. انجام اين 
امر ظريف و پيچيده است كه مرز ميان تحصيلكرده 
و پژوهشگر را مش��خص مي س��ازد و تنها با عبور از 
چنين مرزي است كه مي توان گفت: فرد، از مرحله 
اطالع��ات / information ب��ه مرحل��ه دانش و 

معرفت / knowledge ارتقا مي يابد. 
1. Axiom
2. Axioma

از امر بديهي تا معرفت حقيقي 

سعيده   ايجادي

يادداشت

 گفت وگوي »اعتماد« 
با حسين طيبي

تيم ملي فوتسال  هميشه مظلوم است
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نگاه

بررسي نقاشي هاي مرتضي گودرزي ديباج

از نجابت اين اقليم

آبي كاشي هاي سفالگر
 در آبي نگاه هاي گردشگر

احمدرضا دالوند

ارتباط عميق گردشگر انديشمند، 
پرسشگر و جست وجوگر فرهنگ 
و داراي حداقل ش��ناخت طراحي 
فضاي زيس��ت با معماري، باغ ها 
و طبيعت ايراني و بافت ش��هرها و 
ساختمان هاي تاريخي، مي تواند و 
بايد كه موضوع بررسي دقيق قرار 
گيرد. زيرا جدا از يك ارتباط نيرومند بين انديشه و فرهنگ 
ايراني و آنچه دهكده جهاني ناميده مي ش��ود، جنبه هاي 

اقتصادي نيرومند نيز دارد. 
گردشگري درست فهميده و برنامه ريزي ش��ده، ايران را 
مي شناساند و فرهنگ و فلس��فه اش را تعريف مي كند و 
تبادل خرد، بين ما و ديگران در عرصه اي سنجيده تر مطرح 
مي شود.  گردشگر را نبايد در شكل فردي با عينك دودي، 
كاله كپي، پيپ و دوربين و لباس نامناسب ديد كه در ميان 
سوغاتي ها و تعارفات و انگليسي هاي شكسته، سرگردان 
است.  درك و شناخت كامل معماري ايراني و ارتباط آنچه 
از نظر ذهني و حكمت فراگير، چه از نظر ارتباطات صوري 
و نوع استفاده بهينه، از فضاهاي معماري و شهري اصيل 
و هنرهاي ايران و در مجموعه فرهنگ ايران به گردش��گر 
غربي، در درجه اول، براي خود دانش پژوهان معماري ايران 

و مديران شهري آن، يك فريضه است. 
ارتباط معماري با هنر و اين بار هنر سفال 

من با دانش اندك خويش امي��دوارم در اين زمينه، قدمي 
بردارم. 

ornament و ornamental در ذهن غربي كه آن را 
تحت عنوان تزيين و نقش و نگار مي پذيرد، كه اغلب حاكي 

از چيزي زيادي، غيراصولي و كم اهميت و بي اعتبار است. 
معماري غرب هرگ��ز در  نفس خويش مفه��وم تزيين را 
به راس��تي درنيافته اس��ت. مدرنيته بحق ب��ا آن برخورد 
مي كند. لكوربوزيه از انديشه دكوراتيو، بيزار است و ميس 

وندرو جمله مشهوري دارد كه »كم، زيادي است.«
چرا مي گويم مدرنيته بحق مفهوم تزيين در فرهنگ غرب 
را زير س��وال مي برد، زيرا، تزيين، اضافي و باسمه اي است 
و احساس دلگير پوش��اندن ديوار است با كاغذ ديواري كه 
سرش��ار از عنصر اضافه، بي خود، بي فايده، ازنظر بصري، 

بي روح، شلوغ و سردرگم است. 
در فرهنگ معماري غرب، تزيين در طبيعت س��اختمان 
نيست يا نقاشي كردن اس��ت كه طبيعت را چه در قالب 
انساني و غيره، بازسازي مي كند. چون تابلويي كه هرچند 
يك ش��اهكار خالقه اس��ت ولي با ديوار يكي نمي شود و 

مي شود به راحتي آن را از ديوار جدا كرد يا جدا ديد. 
 درهرحال به آن نمي شود گفت ساختمند است!

)!To be Constructed( يا مجس��مه است انساني كه 
تنها فضاي معماري را پر مي كن��د و در تفرعن بورژوازي، 
منعكس در استايل ها كه معروفش آرت دكو، است، خصلت 

ارگانيك فرم معماري تضييع مي شود. 
خصلت طبيعي س��اختمندي مصالح را ك��ه در عرياني 
خويش، بيان مس��تقيم و واض��ح را از فرم معم��اري ارايه 

مي دهند، مخدوش مي سازد. 

چون خود شيوه ساخت است كه زيبايي را عريان مي سازد 
و نه تزيين اضافي كه صداقت فرم را ب��ه طرز غيرخالق و 

دروغين، از او مي گيرد. 
پس اگر بشود معماري را از تزيين زدود. يا نمود مستقيم 
ساختمندي را مطرح كرد. بايد گفت كه نفس فرم خالص 
توسط شيوه ساخت حقيقي خود بيان مي شود و نه فقط 
زيباشناختي يا استاتيك بلكه خلوص ذهني يا اتيك، كه 

شعار واقعي انديشه مدرن است. 
درهرحال مدرنيته، تزيين را آرايشي دروغين مي نامد و در 

شعار مشهور تزيين را بسازيد! 
)Construct The Ornament(

نه اينكه، ساخت را تزيين كنيد!
)Ornament The Construct(  اما! در سوي ديگر 
افق، آن س��وي درياها يا اينجاي م��ا:  طراحي معماري به 
عميق ترين مفهوم خود در زمينه زيبايي بصري، آن نقش 
و نگار سفالين است كه شكل هاي پرحجم يا ساده معماري 
ايراني را پوش��ش مي ده��د.  تزيين در معم��اري ايراني، 
پارچه اي با وصله هاي ناجور نيست كه از روي فريبندگي 

بنا را پوشانده است. 

حال، نكته اي ديگر از مقامي و موقعي ديگر 
حركت تاريخ، در جست وجوي زبان نو در هنر پس از عصر 
نوزايي در غرب، چه گيرهاي ذهن��ي را درمي نوردد و چه 

گره هايي را در فلسفه هنر، مي سنجد و مي آزمايد؟
حال، ذهن من روي يك موضوع ديگر متمركز مي ش��ود؛ 
طراحي و تعريف س��طح! عرصه رنس��انس را ب��ه عنوان 
 يك حرك��ت تاريخ��ي كه علم كالم مس��يحي ب��ه قول 
تي. اس.اليوت، با دردي جانكاه، ج��ان داد و خردگرايي در 
انديش��ه را چنان كه همه مي دانيم، پي ريخت. در عرصه 
ديد بصري پرس��پكتيو را مطرح كرد، كه نه تنها پيدايش 
عمق و توان ط��رح و نقش آن، بر اس��اس قواع��د و اصول 
هندسه اقليدسي بود، بلكه پايه اي براي انديشه اي جديد 
در هنر بصري شد و معماري، كه در طرح محوطه ورساي، 
ميدان كاپيتول به عنوان مثال هاي فضاي معماري شهري 
در چشم اندازهاي لئوناردو و ديگراِن نامي كالسي سيسم، 
در هنر نقاشي مطرح ش��د و همراه بود با حركات انساني 
انگار مبهوت ابدي و توان مهارت در بازسازي طبيعت، چه 

انساني و چه منظره و مرايا، آن طور كه مي نمايند. 
پيدايش يك بعد س��وم عقاليي ولي نامريي و فرضي، در 

عرصه دوبعدي حقيقي نق��ش )طول و ع��رض(، همراه، 
باكمال مطلق گرايي انديشه فئودال كه انگار اگر لبخندي 
يا نوازشي، ولي كه انگار هميشه، چنين نموده و چنين نيز 
خواهد نمود يا انجماد حاالت انس��اني در قالب هاي ابدي 
ساخته ذهن! اكنون، بار ديگر در آغاز شكل گيري انديشه 
نو هنر تجسمي كه ريشه هاي مدرنيسم را پي مي ريزد كه 
يكي از رگه هاي اساسي اش جنبش هنر و صنعت انگلستان، 
ويليام موريس و ديگري انديش��ه هاي پل سزان در طرح 

تركيب بندي كوبيسم است. 
حال، معضل اين اس��ت كه دي��د ويژوال، چگون��ه از اين 
پرسپكتيو عمق دهنده به صفحه و سطح و به خود ساخت 
آنها، بگريزد و خود صفحه و سطح را چگونه حقيقتا خلق 
كند كه بتواند با تركيب كنستراكتيويستي اين سطوح - 
كه اين سطوح ديگر اسير حجم يك جعبه box نباشند و 
بتوانند به حجم، تحرك دهند - تا حجم معماري از طريق 
طرح بعد چهارم يعني زمان يا انديشه نسبيت انيشتاين، 
بار ديگر از نو، درك ش��ود و حجم از طريق تركيب پوياي 

سطوح، تحرك پذيرد. 
ديد ايستاي پرسپكتيو، به ديد پوياي نو و مجرد هنرمند 
مدرن بپيوندد و در آن بياغازد و شكل دوباره گيرد. سوال 
اين است:  چگونه صفحه را دوباره خلق كنيم و يك صفحه 

كه بر آن قرار  گيريم!
 تزيين در ش��كل طبيعت گرا در هنر غرب نمي تواند، يك 
قالي را آن طور بس��ازد كه بتواني در كم��ال آرامش بر آن 
بنشيني، چنان كه بر قالي ايراني مي نشيني و اروپا، جنبش 

هنر و صنايع دستي، در خلق مسطح، درمانده است و قالي 
ايران��ي Persian carpet بخش تعيين كننده از تاريخ 

تفكر بصري غرب مي شود. 
زيرا قالي ايراني يك مسطح است!

نقش و نگار انتزاعي و تركيب بندي هندس��ي نقش و نگار 
در تزيين قالي، صفحه يا س��طح را مي سازد و ساختمند 
مي كند، يعني آنچه غرب در زمينه ابقاي طبيعت گرايي 

خود در موتيف تزييني، قادر به انجام آن نيست. 
حاشيه، متن و نقش گرد بيضوي ميانه چگونه مي تواند در 
بافت كلي و منسجم يك سطح عمل كند و چرا بدين گونه 
است. چرا بدين گونه نقش انتزاعي و هندسي تنها در سطح 

و مسطح، معني و مفهوم واقعي خود را آشكار مي سازد. 
چه چيز است و چرا است كه سطح و يك مسطح است؟!

در آنچه در معم��اري اي��ران، درون بنا اس��ت. همه چيز 
هندسه، مجرد و فلسفه ناب و عارفانه است و معمارانه است. 
نه روايت يا كلمات نقاشي شده – چنان كه در ساختمان 
تاريخي غ��رب- بلكه خود خ��ط و خ��ود كالم خداوند يا 
 آيات قرآن مجي��د را مس��تقيما به نمايش مي گ��ذارد و 

»فضا- درون« را  با  آن مي سازد. 
 اگر خط، يك عنصر تزييني و مكمل معماري در مساجد 
ايراني اس��ت. روح س��اختمان را خداون��د وحدت بخش، 

تسخير كرده است. 
براي سرمستي از درك فضاي ايراني، بايد نگاهي بي شتاب 

داشت. 
 معمار و طراح طنز سياه
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