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سخـن سـردبیر

منظـر ایرانی
جمع حقیقت و مجـاز

منظـر یـک واقعیـت فیزیکـی صـرف نیسـت. صحنـۀ پیش روسـت با تفسـیری کـه ناظـر از آن می کنـد. بدین ترتیـب منظر وابسـته به 
ذهـن ناظـر می شـود. هـر جـای دنیایـی کـه در آن زندگـی می کنیـم، از نظـر بعـد خارجـی و فیزیکـی با هم یکسـان اسـت، امـا برای 

سـاکنان آن مصـداق »مفاهیم« جداگانه اسـت.
در مسـیر تفسـیر دنیـای بیـرون، ذهنیـت ناظر نقش اصلـی را دارد کـه برگرفته از منابـع گوناگون الهام ماننـد تاریخ، رویدادهـا، تأمالت، 
ویژگی هـای روانـی و خاطره هـا بـه خوانـش فضـا به مثابـۀ یـک متـن می پـردازد و پـس از آن، در فضایی کـه می فهمد زندگـی می کند. 

در میـان منابعـی کـه در پرداخـت ذهـن ناظر نقش دارد، اسـطوره ها و باورهـای بنیادین فرهنگی نقـش مهم تری دارند. تکرار اسـطوره ها 
نمادهـای تمـدن را می سـازد و تدریجـاً نظـام زیباشناسـی مردمـان را شـکل می دهـد. این نظـم در فضای زیسـته »سلسـله ای از عناصر 
»منظـر« را به صـورت نمادیـن یـا کارکـردی وارد می کنـد کـه ماهیـت آن را به فضـای فهمیده ارتقـا می دهـد. هنرنمایـی تمدن ها برای 
عرضـۀ باورهـای خـود بـه خلـق نمونه هـای خاص از هنـر و معمـاری هریک از آنهـا می انجامد. بررسـی هنر چـه از حیث زیبایی شناسـی 
صـورت اثـر، کـه بـه کیفیـت و نسـبت اجزای فـرم با یکدیگـر و با کل می پـردازد و چه از حیـث تحلیل امر زیبـا در ذهن و بـاور مردمان، 

کـه از عناصـر گزیـدۀ آنان خبـر می دهد، بـرای تـداوم هویت ملت ضروری اسـت.
در تصویـری کـه آقـای دکتـر محمدحسـین شـوکت پرداز بـا انتخـاب قابـی زیبـا از آب نمـای بوسـتان پـدر )شـهید عبقـری( در تهـران 

به دسـت داده، جلـوه ای از تلفیـق حقیقـت و مجـاز، امـر عینـی بـا اسـطوره و بـاور در هنـر باغسـازی ایـران نمایـش داده می شـود. 
دو حـوض مربـع و دایـره، نمادهـای اصلـی آب نماهـای باغ ایرانی از دوران باسـتان و دورۀ اسـالمی، با مصالـح آجر و درون تیـره که عالم باال 
را در خـود منعکـس می کنـد بـا تصویـری از درختان و آسـمان، منظری زمینی-آسـمانی از هنر ایرانی به دسـت داده اسـت کـه می توان آن 

را جمـع حقیقت و مجاز دانسـت.
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