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 نزد قدما» فرهنگ«آموزش معماري با تأمل در مفهوم : تربيت و عمارت

  

   1الناز نجار نجفي

  

 به تربيت در هر ساحتي از علم و فن به طريقي نگريسته و بر مبناي هر نگاه، روشهايي براي آموزش ،هامروز :�����

 نيست؛ بحثها و نظرهاي متنوع و گاه مختلفي در ان قاعده مستثنمعماري نيز از اي. شود انسانها در آن ساحت پي گرفته مي
كه  در اين ميانه، دغدغة هويت و فرهنگ در معماري ايراني نيز پررنگ شده است و آناني. تربيت معماران مطرح است

عماري و براي رسيدن به معماري مطلوب بايد فرهنگ را به آموزش مكه  معتقدند ،دانند معماري را فرع بر فرهنگ مي
 در موضوعي ، تفاوتهايشانرغمعلياقسام ديدگاههاي تربيتي با رويكرد فرهنگي به معماري، . ارد كردتربيت معماران و

همين موضوع به ! كنند  تربيت و معماري را به وضوح روشن نمي، ماهيت فرهنگند و آن اينكه معموالًامشترك
  كه آشتي دادن آنها جايي افتد تا صله ز بيشتر بين اين مفاهيم فاشود روز به رو زند و سبب مي سوءتفاهمها دامن مي
ست كه تلقي قدما از فرهنگ و تربيت از يك سو و ساختن و آبادان كردن از سوي  ااين درحالي. به سادگي ميسر نشود

 ،»فرهنگ«ان از پيشيني. دهد كه روزگاري اين معاني چنان در هم تنيده بودند كه ميانشان جدايي نبود  نشان مي،ديگر
روشن .  شباهتها و تفاوتهاي ظريفي دارد،خوانيم  با همين اسامي ميهمرادي داشتند كه با آنچه امروز» عمارت«و » تربيت«

كند كه به دست  ميرهنمون اي از رويكردها و ارزشهايي   گنجينهبهشدن استنباط و تلقي حقيقي آنان از اين مفاهيم ما را 
شده منجر مين نسيان به بسياري از گرفتاريها و مسائل امروزيمان در فهم معماري و آموزش آن ايم و ه فراموشي سپرده

 . دانيم  همان مفهومي كه معماري را پرتوي از آن مي،آغازيم  از فرهنگ مي،بدين منظور. است

  

  .فرهنگ، تربيت، پرورش، عمارت، صناعت، اهليت :كليدي هاي واژه
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    مقدمه .�

 دانش و ، ادبايگاه در معن اين واژهشعر و ادبيات فارسي قدمتي كهن دارد؛ فرهنگ در واژه كاربرد 
 ، گويي تلقي از فرهنگ وراي اينها و در عين حال به كار رفته است، هنر و خرد در معنايبزرگي و گاه

نامي شده بود فقط  اين واژه از يادها رفته بود و ،در چند سدة اخير. جامع همة اين معاني بوده است
واژه فرهنگ به شد تا اينكه در اوايل سدة اخير   لغت فارسي تدوين ميخصوصاي كتابهايي كه در بر

�به كار رفت پرورش و تأديب ، آموزشمعناي

  .]2و1[

معناي آموزش و تربيت  كنيم؛ فرهنگ را هم در فرهنگ معاني متفاوتي استنباط ميواژه  از ،امروزه
اي از خلق و خو و آداب و رسوم مشتركي كه مردم  بافته  مبريم و هم در معناي نظام دره به كار مي

 آثاري  پردازند،چنين مردماني به ساختن و تصنيف آثاري مي. نداساكن در يك قلمرو در آن مشترك
كه   چرا،كه همة اين آثار نيز رنگ و بوي مشتركي دارند... چون ادبيات، شعر، معماري، موسيقي و 

 به انواع اين محصوالت نيز آثار فرهنگي و  وندا ت گرفتهئو از يك جا نش ندامظاهر متفاوت يك فرهنگ
كار نيز به» آداب«را در معناي » فرهنگ «،هامروز. گوييم روند پديد آوردن آنها را فعاليت فرهنگي مي

  . از معناي فرهنگ است همه گوياي اين تلقي... نشيني، فرهنگ رانندگي و  بريم؛ فرهنگ آپارتمان مي
چندان به هم مرتبط نيستند و ...  معماري و ، تربيت، خلق و خو،آيد كه ادب چند به نظر ميهر 

روشن خواهد » فرهنگ«واژه  ولي تأمل در تلقي حقيقي گذشتگان از دارند،اين اقسام معاني متشتت 
  كمي مهجور وه،ست كه امروز اكرد كه فصل اشتراك ظريف همة اين انواع معاني در استنباطي واحد

  . فراموش شده است
 برابر نهادن آن با ناشي ازو تعاريف آن » فرهنگ«واژه دور نيست كه عمده تلقي امروزين ما از 

 بوده باشد و به اين طريق دخل و تصرفي در معناي اصيل آن ايجاد � كولتور، و سپس�واژة ادوكات

بي از معناي سرچشمة التيني هرچند ادوكات و كولتور نيز در زبانهاي امروزين غر. ]3[ �.شده باشد

خود مهجورند، مختصر تأملي در معناي اصيل اين واژگان نيز ممكن است ما را براي رسيدن به درك 
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2. Educate 
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 از معناي لفظ در فارسي و معادلهاي غربي آن آغاز ،بدين منظور. حقيقي از واژة فارسي راهنما شود
 .خواهيم كرد

  

  در لغت » فرهنگ « .	

ي كشيدن و فرهختن و ااوستايي به معن)  ثنگٔهنگ از ريشه + فر، پيشوند : از) (اِ] (ف َ هَ [فرهنگ"
ي كشيدن و نيز تعليم و ا كه به معن استدر التين || و اِدوره || فرهنگ هر دو مطابق با ادوكاتنيز 

به معني فرهنج است كه علم و دانش و ادب فرهنگ ).  برهان چ معينٔحاشيه (تربيت است 
 ).برهان(باشد

 سپس از  و شاخ درختي را نيز گويند كه در زمين خوابانيده||. تعليم و تربيت. موزش و پرورشآ
فرهنگ كشيدن  .فرهانج. فرهنج. و آن شاخه را در جاي ديگر نهال كنند) برهان(جاي ديگر سربرآورند
   . اند كاريز آب را نيز گفته

رجوع به فرنج . فرنج). برهان(آيد گويند كه از كاريز آب به روي زمين دهن فرهنگ جايي را مي

  ".�)برهان. ( بزرگي و سنجيدگي||. شود

باال « يا �»فرآوردن«ي ا به معن، است�»آهختن« + �»فر«در لغت از تركيب پيشوند » فرهنگ«

و تعليم و  � آموزش و پرورش، ادب،كه در تداول معناي علم و دانش]2[»بيرون آوردن«يا » كشيدن

 به ... زراعت و ، حفر قنات،سربرآوردنهاي واژه.  بوده استمتداولر زراعت نيز تربيت يافته و گويا د
 بيش از معاني ديگر به هي تربيتي فرهنگ امروزامعن. نمايند  تربيت مياارتباط ب ظاهر متشتت و بي
اگر براي فهم تلقي حقيقي قدما از فرهنگ كه جامع همة اين معاني است، محل . ذهن نزديك است

و تربيت » فرهنگ«گاه نخستين پرسش از مناسبت ميان  آن، معناي تربيت قرار دهيمعزيمت را
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 .»فرهنگ«دهخدا، ذيل . 1

در پارسي . پيشوند است بمعني پيش، جلو، بسوي جلو، و غيره، چنانكه در كلمات فرخجسته، فرسوده، فرمان) پيشوند] (ف ِ/ ف [فر .  2
 ). »فر«دهخدا، ذيل (…باستان و اوستا فر

بيرون كشيدن . برآوردن. بيرون آوردن. بركشيدن  بيرون كردن. كشيدن. آهنجيدن. لنجيدن. نآخت. آهيختن) مص  (]هِ ت[ آهختن . 3
  ).»آهختن«دهخدا، ذيل ... (
 ).»فراآوردن«دهخدا، ذيل . (ساختن. حاصل كردن. فرآوردن) مص مركب] (ف َ و د [فراآوردن. 4

دوك است؛ پيشوند ا +ادوك خود تركيب ا. تيني انتخابي دقيق بود يا ادوك ال ازاي فارسي لغت ادوره انتخاب فرهنگ به عنوان مابه.  5
شباهت به معناي  قرابت دارد و دوك نيز هدايت كردن و كشيدن است كه بي» فر«دهد كه با  در التيني معناي خارج يا بيرون را مي

  . نيست» هنگ«
edūcö~ cere ~ctum, tr.  (EX+duco): to lead or bring out (person, etc.)…, to cause (a thing) to come out, draw out, 
extract… . (See: Oxford latin dictionary, 1968, “edūcö”). 
dūcö: ~cere ~ctūm, tr. 1. To cause to go along with one, lead, conduct, take… 2. To lead (animals), to drive 

(vehicles), bring (water to a place)… (See: Oxford Latin dictionary, 1968, “dūcö”). 
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زده از زمين و حفر   شاخ درخت بيرون،سو و بيرون آوردن خواهد بود؛ چه مناسبتي ميان تربيت از يك
  وجود دارد؟،قنات از سوي ديگر

  


  فرهنگ و تربيت .

   .�»پروردن  :تربيت «: استچنين آمده» تربيت«دهخدا ذيل واژة لغتنامه در 

ند؛ پرورش هم اپروردن و پرورش همان حلقة واسطي است كه گويا نبات و انسان در آن مشترك
 فرهنگ هم به معناي تربيت انسان و هم ،رو ين ارود و از كار ميبراي گياهان و هم براي انسان به

آورد و دانه  مي بر اك سر زراعت به عمل آوردن تخم است؛ با زراعت نباتي از خ�. استكشت و زرع

  .شود مي» پرورده«
فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايه ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد "

زمين بپرورد و درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر كرده و اطفال شاخ را به قدوم موسم 
ره نالي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخل  عصا،ربيع كاله شكوفه بر سر نهاده

  ".�باسق گشته

نيز همان » پروردن«پس . شود آيد و درختي بزرگ مي با پروردن است كه دانه از خاك بيرون مي

هر نوع بيرون » زراعت«و » پروردن«ولي . است» فراآوردن«و » بيرون كشيدن« يا �»فرهنگ«

 نظر  مد�يفيتي است؛ در زراعت بيرون آوردن به واسطة مراقبت و پرستاريز كيكشيدني نيست و حا

____________________________________________________________________ 
 

 .»تربيت«دهخدا، ذيل . �

2. Culture directly from L. cultura. (See: http://www.etymonline.com). 

Cultūra ~ae, f. [colo+-VRA] N.B.: agri~asts. 1. The tilling or cultivation (of land)… 2. 

The training or improvement of the faculties). 3. Care (of a monument), Upkeep. 4. The 

cultivation of the acquaintance (of a person). 5. The observance (of religious rites). (See: 

Oxford Latin dictionary, 1968, “cultūra”). 
كرده است و از زماني به بعد به معناي پرورش انساني از طريق تعليم  اصل بر زراعت و پروردن گياهان داللت ميكولتور التيني نيز در 

فارسي نيز طي كرده است؛ در » فرهنگ«اين مشابه همان سيري است كه . و سپس عادات و خلق و خوي جمعي به كار رفته است
 .ه به عنوان صفتي انساني به كار رفته استابتدا نوع خاصي از زراعت و پرورش گياه بوده و آنگا

  .4سعدي، گلستان، ديباچه، ص. 3
تاج . (تربيت. رب. تربيت كردن. تنبيت .پرورش دادن. پرورش كردن. پرورانيدن. پروريدن. پروراندن) مص] (پ َر و د  [پروردن. 4

  ).»پروردن«دهخدا، ذيل ( بار آوردن. بزرگ كردن. هنجيدنفر. آموختن. تعليم كردن. ديبٔتا). تاج المصادر. (ترشيح). المصادر بيهقي

هم » پرستاري«در . كند تأمل در اين واژة وجه ديگري از شباهت كولتور التيني و پروردن و مراقبت فارسي را روشن مي. 5
ست  است و اين درحالي ازانگي مستتر در اين واژة كمي پرسش» پرستيدن«در ابتدا . وجود دارد) پروردن(» مراقبت«و هم » پرستيدن«
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ته رشد وزير ب«. تيمار و پرستاري كردن است،  زراعت نوعي پروردن يا مراقبتادر اين معن. ستا
 چرا كه در آن معناي پروردن و مراقبت ،خودي خود سر از خاك برآوردن زراعت نيست و به» كردن

اكنون اين . ت هم در خود معناي فراآوردن به همراه پرستاري و مراقبت را داردپس تربي. مستتر نيست
  شود؟ پرسش محل طرح دارد كه در تربيت انسان چه چيز فراآورده و پرورده مي

 

  تربيت را در او اثر باشد/ چون بود اصل گوهري قابل

  �آهني را كه بدگهر باشد/ هيچ صيقل نكو نداند كرد

  

. »به منصة ظهور برسد«هري هست كه بايد صيقل خورد و وود هر انسان گدر تلقي قدما در وج
اند و همة آن صفات  گفته» روان«يا » نفس«يا » ذات«هر يا جوهر را بعضي همان واين قوه يا گ

از « به منصة ظهور رساندن و �.اي از آدمي است كه بايد ظاهر شود و اين همان فرهنگ است پوشيده

تمثيل » صيقل دادن «،دليل به همين  وهر نفس امري خودبخودي نيستوگ» قوه به فعل آوردن
هر تأثيري تدريجي است، نه يكباره و وبر گ» صيقل دادن«تأثير . مناسبي براي تربيت نفس آدمي است

هم متضمن معناي مرور زمان است و از همين روست » مراقبت«و » پروردن«و » تربيت«الفاظ . دفعي
  :اند  از دوران كودكي بسيار سفارش كردهكه قدما به تربيت آدمي

  

  �در بزرگي فالح ازو برخاست/ هر كه در خرديش ادب نكنند

 

                                                                                                                                                 
جا  است و واژة كالت در انگليسي كه به معني پرستش است از همين» پرستيدن« يعني كولو، ؛كه يكي از معانيِ ريشة كولتور در التيني

  :آمده است
Colö 1. To live in, inhabit (a town, district, etc.), to have one`s habitation, live. 2. (Of gods) to live, dwell in (a 

place, usu. By virtue of being worshipped there and thought of as giving protection, etc.) 3. To till, cultivate, 
farm (land). To grow, cultivate (fruit, crops, etc). to keep, breed (animals, etc). 4. To look after, keep going, tend 

(things). ~ere uitam (aeuum), to live one’s life (in a specified way, esp. in its material aspects)… 6. To make the 

object of religious observances, etc, worship….(See: Oxford Latin dictionary, 1968, “colö”). 

 .»در تأثير تربيت«سعدي، گلستان، . 1

اند، و به معني اصل  بر وزن جوهر، به معني مرواريد است و مطلق جواهر را نيز گفته: گوهر«: عاني گوهر اين استدر برهان قاطع م. 2
و به معني سرنهاني  و صفات . و نژاد و فرزند باشد و به معني ذات هم آمده است چه هرگاه گوهري گويند مراد از آن ذاتي باشد

پس گوهر به معني صفاتي از آدمي است كه پوشيده است و بايد ظاهر شود و هم » .ستو عقل و فرهنگ هم ه. پوشيده كه ظاهر شود
 .»گوهر«برهان قاطع، ذيل . فرهنگ و عقل

 .سعدي، گلستان، در تأثير تربيت. 3
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كار رفته هتوان فهميد كه چرا فرهنگ در فارسي مدتها به معناي تربيت و پرورش ب جا مي از همين

   �.است

 بلكه ،نگ است دادن سنگ براي رسيدن به لعل مستتر در درون آن از اقسام فرهصيقلنه تنها 
 تشخيص سنگ اصلي يا سنگي كه حامل لعل است و قوة لعل شدن را دارد، خود از قبيل اصالً

  :فرهيختگي است

  �غلط گفتي كه باشد لعل در سنگ/ كه اي استاد عالم ، مرد فرهنگ

 

كه فرهيخته است،  آن: توان در تلقي قدما از فرهنگ و فرهختن لحاظ كرد  مينيز را امعنپس اين 
همين مرد فرهنگ يا نفس . هر نفسش به واسطة تربيت و پروردن به منصة ظهور رسيده استگو

 لعلي در كان را تشخيص دهد و آن اي در چيزي مثالً تواند با فراست وجود قوه فرهيخته است كه مي
  .را آرام آرام به منصة ظهور برساند

با . بررسي كرديم عني زراعت و تربيت ي؛را به كمك دو مترادف آن» فرهنگ«تا اينجا تلقي قدما از 
 در لغتنامة . دادنشانتوان وجوه ديگري از اين معنا را  فارسي ميزبان دقت در ديگر معاني فرهنگ در 

  .است كه تأمل در آن روشنگرست» كاريز آب« ديگر فرهنگ ايدهخدا معن
» دهن فرهنگ«ودشجاري ميآيد و بر روي زمين  اي از قنات كه آب از آن بيرون مي به ميله

شود؛ اما چرا اين  د و هويدا مييآميبيرون بدين طريق آب تا پيش از اين در دل زمين بود و . گويند
اصطالح فرهنگ مختص حفر قنات است و نه چاه؟ هويدا شدن آب توسط قنات نيز يكباره و با حفر 

هر وهايي است كه گ ه بلكه آن هم امري تدريجي است؛ كاريز مجموعة ميل، يك ميلة چاه نيستفقط
رساند و  آورد و به منصة ظهور مي كم از اعماق زمين به روي زمين مي آب نهفته در دل زمين را كم

بينيم كه چطور   مي،ين ترتيبدب. گويي در آن هم نوعي بارآوردن و پروردن به مرور زمان نهفته است
، »پروردن«يا » فرا آوردن«مان ي اصلي كه هاهمة معاني به ظاهر متمايز فرهنگ زير ساية يك معن

  .شوند  جمع مي،است» تربيت«يا » به منصة ظهور رساندن«
اندازد كه شايد در مظاهر ديگر   ما را به صرافت مي،فرهنگ استواژه معناي كاريز كه ذيل 

 اگر بتوانيم مناسبت ساختن در معناي عام و �.بجز كاريز نيز بتوانيم اين معنا را بيابيم» آباداني«

____________________________________________________________________ 
 

هيربد روان چنان كه روان از تن بهترست و چه پدر و مادر تن بپرورند و . حق هيربد بر آن كس كه او را چيزي آموخته باشد بيشتر است كه حق پدر و مادر بر فرزند«. 1
 .77كيا، فرهنگ، ص. »همچنان هيربد كه فرهنگ آموزد روان پرورد و از نيك و بد آگاه كند ببين تا آن كه تن پرورد چند بهترست

 ).»فرهنگ«دهخدا، ذيل : در(نظامي . 2

اي داشته است؛ مسكن گزيدن، كشت  واژة كولتور طيف معنايي گسترده. تور است در كولcolo)  (آنچه نويدبخش نتيجه است مضمر بودن معناي مسكن گزيدن. 3
 .نيز نام و نشاني از آبادي و عمارت يافت» فرهنگ«پس بعيد نيست بتوان در . كردن، حراست كردن، پرستش كردن
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ايم آموزش معماري يا تربيت معمارانه را در فرهنگ  گاه توانسته آن،رهنگ يا تربيت را روشن كنيمف
 .اي كه در آن خودِ تربيت نيز از اقسام ساختن است خودمان از زاوية جديدي بنگريم؛ زاويه

  

  فرهنگ و عمارت .�

 ||بنيان . بن افكندن. دنپي افكن. برآوردن .عمارت كردن. عمارت. بناكردن. بناء) مص (]ت َ [ساختن"
1عمل آوردنه ب. صنع. تصنيع. درست كردن

 …  
آبادان  ||… برآوردن. ساختن). ناظم االطباء. (بنا كردن) مص مركب (]ع ِ ر ك َ د / ع َ [عمارت كردن

  �)نامه فالحت) ... (زمين(عمل آوردن . مرادف كود دادن زمين). زمين(كردن 

. آبادان. مزروع. معموره. معمور. عامره. عامر) پاته+يد مركب از آواز پهلوي آپاتان، شا) (ص(آباد 

  "�... مسكون

به معني » )ي(پا«مشتق از » پاته«يا » پاتا« و �به معني آب است» آو«آمده كه » پاته«+ » آو«آباد از 

ن، دانيم كه معناي مهم پاييدن يا پائيد است و مي» پاييدن«به معني » )ي(پا «�.است» پائيده شده«

 �.حراست كردن و مراقب بودن است

 آوردن مستتر است و در عمارت و آبادان كردن نيز عملبرآوردن و به » ساختن«پس در لفظ 

 �برآوردن و حراست كردن

 ؛بعد از اين قصد داريم مصاديقي از تلقي اصيل و كهن در ساختن. ]4[

____________________________________________________________________ 
 

  .»ساختن«دهخدا، ذيل  .1 
  .»عمارت كردن«دهخدا، ذيل .  2
 .»آباد«دهخدا، ذيل .  3

 .»آب«يل دهخدا، ذ.  4

 .»آباد«شناختي زبان فارسي، ذيل  فرهنگ ريشه. 5

 .»پائيدن«دهخدا، ذيل . 6

مراقبت «، »مقيم بودن«، »سكونت كردن«، معاني »ساختن«در زبان آلماني كهن، بجز » بنا كردن«مترادف  )bauen(باوئن . 7 
  ي به مفهوم مراقبت كردن است؛ نظارت كردن بربنا كردن با اين معان. را مستتر دارد» پرورش دادن«و » كشت كردن«، »كردن

 يعني ،بنا كردن به معناي قديم خود. رسند نشينند و مي رشد و نمو چيزهايي كه مطابق با آنچه در دل خود پنهان دارند به بار مي
 يعني برافراشتن و نه ؛بنا كردن در معناي امروزين. محافظت كردن و مراقبت كردن به هيچ وجه به معناي ساختن و توليد كردن نيست

در لفظ كهن  (aedificare)و برافراشتن بنا (Cultura, colere) كه هر دو معناي مراقبت كردن به زبان التيني مراقبت كردن، درحالي
 .)133.هايدگر و ديگران، فلسفة تكنولوژي، ص(. بنا كردن لحاظ شده بود

رشد كردن و «و » وجود داشتن«و » بودن«يا بنا كردن نيز روزي معناي ي ساختن ا در انگليسي به معن(building)واژة بيلدينگ 
   شباهت به معناي كولتور نبوده است و بلكه در معناي كولتور نيز ملحوظ بوده است؛ يعني بي؛ داشته است» پرورش

Building late O.E. byldan "construct a house," verb form of bold "house," from P.Gmc. *buthlam (cf. O.Fris. 

bodel "building, house"), from PIE *bhu- "to dwell," from base *bheue- "to be, exist, grow" (see be). Rare in 
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و اين معناي فراموش شده از ساختن يعني پروردن و پاييدن و مراقبت را در متون كهن فارسي بيابيم 
  . تر كنيم را روشن

   به منصة ظهور رساندن گوهر و مغز و  فرآوردنش نزد آفتاب:عمارت. 1. 4

كه  گوهر و قابليتي نهفته است؛ چنان فرهختن و رساندن ظهور منصة به راههاي از يكي ساختن و عمارت
 دل زمين است؛ اين عمل به گشودن رازي ساختن قنات راهي براي بيرون آوردن آب زالل نهفته در

  . گشايد ماند و معمار كسي است كه اين گنجينه را مي هري از گنجينه ميوسر به مهر يا در آوردن گ
 

�گنجينه گشاي رازداران/ معمار بناي روزگاران

 ]6و5[

  

ختن  و فرآوردنش نزد آفتاب؛ اين همان معنايي از فرهكشف يعني ؛به منصة ظهور رساندن گوهر
  : دهد است كه هم در تربيت و هم در عمارتي از نوع كندن كاريز رخ مي

و نيز آب نهاني در زيرزمين را به ديدار خورشيد آوردن و به كشت و ورز و آباداني و سود و آسايش و «

  .]7[» ممكن است�خوشي مردمان و ستوران و گاوان و گوسفندان به كار بستن، به نيروي خِرَد

                                                                                                                                                 
O.E.; in M.E. it won out over more common O.E. timbran. Modern spelling is unexplained. (See: 

http://www.etymonline.com) 

رود كه آن هم برآمده از معناي تزكيه و  به كار مي» ساختن«انگليسي به معناي زبان  در هنيز امروز (edification) لفظ اديفيكيشن
 . و خودسازي است تهذيب نفس

Edification … from L. aedificationem (nom. aedificatio) "construction, building," in L.L. "spiritual 

improvement," …. (See: http://www.etymonline.com). 

نا كردن و ساختمان در زبان التيني وجود در اغلب لفظهاي سكونت كردن و ب) پروردن و مراقبت(پس معاني اصيل كولتور يا فرهنگ 
اي از فرهنگ در زبان فارسي كه در آن بجز تربيت و زراعت، عمارت كردن نيز نهفته  جو تلقي و اين موضوع ما را به سمت جست. دارد

 . دهد است سوق مي

 .280، ارشادالزراعه، ص هروي. 1

 دهخدا آن ،البته). »راز«دهخدا، ذيل (» مهتر بنايان«به معني » راز«.  داردو معمار» رازيگر«يا » راز«اين شعر توجهي به مرادف بودن 
» آزمودن كسي و آزمودن چيزي است كه نزد اوست«ي ابه معن» روز«. داند مي» روز«اسم فاعلي از مصدر » رايز«يا » رائز«را همان 

گشاي   گنجينه،سنجد و بنابراين ا قوة چيزها را مي معمار كسي است كه آنچه را نزد چيزهاست يادر اين معن) »روز«دهخدا، ذيل (
احمد تفضلي در . اند اي از پارسي ميانه و پهلوي و به معناي همان بنّا يا گلكار دانسته  برخي راز يا رازيگر را واژه،از طرفي. رازداران است

رازيجر يك لغت كهنة «تفضلي، . ( استآورده» منظم كردن«و » مرتب كردن «ايبه معن» راز«اي آن را از ريشة اوستايي  مقاله
  ).338.، ص»فارسي

 ).»فرهنگ«دهخدا، ذيل (است » خرد«يكي از معاني اصلي فرهنگ در ادبيات فارسي .  2

وان كه فرهنگ تراستي نيست مگر دين راست ويژه، كه هست دانش مي را برشناسد، به) مينوي(آن خِرد كه كام ايزدان مينوان «
  ).26آشوري، تعريفها و مفهوم فرهنگ، ص. (دادستان ديني: از» ها ها و تخمة همة دانش ستاديفرهنگان و استادي ا
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�خندد ز قدر گوهر نظمش بر آفتاب/ و تربيتي كان خاطرشگر يابد از ت

 

 

هم تربيت و هم عمارت .  تربيت كردن و عمارت كردن هر دو در اصل شباهت دارندادر اين معن
عمارت كردن نوعي تربيت . رسد شود و به ظهور مي فرايندي است كه طي آن مغز چيزها آشكار مي

  ... . چون باد و خورشيد و باران و  در كنار تربيت عناصر طبيعي ،انساني است
  

  �تابش خورشيد و سعي باد و باران را چه شد/ لعلي از كان مروت برنيامد سالهاست

  لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن/ اصلي زآفتاب ها بايد كه تا يك سنگ سال

  �حله گردد شاهدي را يا شهيدي را كفن/ دانة زير خاك ها بايد كه تا يك پنبه ماه

  
پرورد و بنايي از آن  پرورد و تربيت انسان ماده را مي تربيت باد و باران و آفتاب دانه و كان را مي

  .دهيم  را در قسمتهاي بعد با شواهدي بسط ميااين معن. آورد برمي

   پروردن مغزي:عمارت. 2. 4

  :روايت شده استبه صورت زير در سفرنامة ابودلف ماجراي ساخته شدن آتشكدة شيز 
ه اي ب ست كه هرمز پادشاه ايران خبر يافت نوزاد پسر مقدسي در قريه ا داستان بناي اين شهر اين"

وي يكي از . آيد و قرباني او عطر و روغن زيتون و كندر است اللحم در بيت المقدس به دنيا مي نام بيت
هزار  المقدس يك بيتاو دستور داد از ه كسان طرف اعتماد خود را با مال فراوان بدانجا فرستاد و ب

 ،المقدس رسيد او گفت چون به بيته قنطار روغن زيتون با مقدار زيادي كندر همراه خود ببرد و ب
او مژده دهد ه مادرش تقديم كند و به  هديه را ب و خبر يافته اراجع به نوزاد پرسش كند و چنانچه از

ند خواهد شد و از وي بخواهد كه كه فرزندش شخصي شريف و نيكوكار و مشهور و داراي مقامي ارجم
د و نزد مريم رفت و آنچه همراه برده كرفرستاده پادشاه فرمان او را اجرا . براي او و كشورش دعا كند

 ،او تقديم كرد و از خجستگي فرزندش او را آگاه ساخت و چون خواست از خدمتش بازگردده بود ب
او . »رباب خود بگو اين خاك ساختماني در بر داردبه ا«: گفت. اي پر از خاك به او داد   كيسه]مريم[

                                                                                                                                                 
و اين نيز ايدون كه از فرهنگ بد خرد بد و از خرد ... اين نيز ايدون كه از فرهنگ نيك خِرد نيك بود و از خِرد نيك خوي نيك بود «

  ).26.نگ، صآشوري، تعريفها و مفهوم فره. (دينكرد: از» .بد خوي بد
  ).»تربيت«دهخدا، ذيل : در(خاقاني شرواني . 1
  حافظ. 2
 سنايي. 3
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او چون در .  درگذشت،مكان شيز كه در آن زمان بياباني باير بود رسيده چون ب. كيسه را گرفت و رفت
پارسيان معتقدند كه وقتي . خود احساس مرگ نمود پيش از مردن كيسة خاك را در زمين پنهان كرد

مكاني كه دوست ما مرده ه ب«: او گفته ورد اعتماد را خواست و بپادشاه رسيد يكي از مردان مه خبر ب
آن مكان را چگونه «: آن مرد گفت. »اي بساز ي كه كيسة خاك مدفون است آتشكدهياست برو و در جا

وي به آنجا رسيد و . »چون بدانجا بروي محل آن بر تو پوشيده نخواهد ماند«: شاه گفت» بشناسم؟
چون شب شد و تاريكي همه جا را فرا گرفت روشنايي عظيمي . چه بكنددانست  سرگردان شد و نمي

سو  سپس بدان. گاه دانست كه آنجا همان محل مورد نظر است آن. نزديكي آن مكان مشاهده نمود در
چون صبح شد دستور داد در ميان آن خط ساختماني . دور روشنايي خطي كشيد و خوابيده رفت و ب
  ".]8[آتشكدة شيز استاين بنا همان . برپا كنند

اول آنكه .  و از قوه به فعل آمدن قابل مالحظه استشدنآشكارجاي اين روايت پروردن و  در جاي
قوة ساختمان موجود در كيسة خاك به صورت نمادين با قرار دادن . خاك ساختماني در برداشته است

. آيد ش در زمين به فعل مي يعني كاشتن آن و هم مراقبت از آن به واسطة پنهان كردن؛آن در زمين
اي است كه در خاك آن نهفته است و اينكه اين قوه   عمارت آتشكده مسبوق به كاشتن قوه،بنابراين

شود و اين كار با  شود و هم به واسطة عمارتي فرهيخته مي ماند و هم محل آن آشكار مي پوشيده نمي

 اوست كه .شود  انجام مي،ار گرفته است قر�»ارباب«و راهنمايي پادشاه كه در متن معادل » تشخيص«

پس . كندتبديل اي  و آن را به آتشكده» ببيند«فرستد تا مكان خاك كاشته شده را  نمايندة خود را مي
از عمارت كردن نهفته است و وجه ديگري از قرابت تربيت و معماري را اد شده يتربيت در معناي 

 .كند آشكار مي

  اي براي زايش  از تخم يا قوهيدن و مراقبتي پا:عمارت. 3. 4

گونه تخم از همة آفريدگان اورمزدخدا از  ورجمكرد در ايرانويج زير زمين ساخته شده است و همه"
چهل سال از  تر است، بدانجا برده شده است و هر مردم و ستور و گوسفند و پرنده، هرچه بهتر و گزيده

صد سال است و درد و آفت كم  دگيشان سيهر زني و مردي كه آنجا هستند فرزندي زاده شود و زن
  .]7[دارند

____________________________________________________________________ 
 

ــاب . � ــوارد) (منتهــي االرب(ج رب ) ع ص ، اِ] (اَ [. ارب ــرب الم ــه رب شــود). اق ــاران. خــدايان. رجــوع ب ــل . (پروردگ دهخــدا، ذي
 ).»ارباب«

) تـاج المـصادر بيهقـي   ) (دهـار . (پـروردن ). از مـتن اللغـة  ) (لمـوارد از اقـرب ا ) (از منتهـي االرب . (رب پروردن كودك را تـا بـالغ گـردد    
ــي( از مــتن . (لــك نعمــه تربهــا:  حفــظ و نگهــداري كــردن، و فــي الحــديث ||.تربيــت كــردن). مجمــل اللغــة) (مــصادر اللغــة زوزن
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 در زمستان ،سرانجام. ميرند در آن چهار زمستان مي) چهارپايان اهلي(و بيشتر مردم و گوسفندان 
اي است  گاه مردمان و چارپايان از ورجمكرد كه قلعهآن. ميرد چهارم به نفرين مزديسنان ملكوس مي
آيند و در جاهاي  ز اين باران و سرما ساخته است، بيرون ميكه جمشيد به منظور حفاظت مردمان ا

تر و نيكوكارترند،  تر و شايسته يابد و از نظر بدن بزرگ كنند و نسلشان افزايش مي مختلف اقامت مي
 ".]7[تواند آنان را در كارزار بكشد زيرا كه آن ديو نيرومند نمي

رت و تربيت ملحوظ است؛ بنا در زير معناي عمانيز اي است  در ورجمكرد كه عمارتي اسطوره
اي نمادين به مفهوم زراعت است؛  زمين ساخته شده و مراقب تخم آفريدگان است و اين باز هم اشاره

شوند و از آن به تدريج و با گذشت مدت زماني بيرون  شوند و پرستاري مي مردم در آنجا زاده مي
 مراقبت و حفاظت داراي روح و جسمي پرورده و  به واسطة آن،اند گاه كه بيرون آمدهآيند و آن مي

 است ميختهقدر به عمارت آ ختن و تربيت نفس آدميان آنيدر اين مثال مفهوم فره. اند  شده تربيت
 . جداي از هم نيستندكه گويي اصالً

  كه در او سكني داردكسي است  عمارت و آباداني زمين بسته به زراعت و عمارت و تربيت آن. 4. 4

   دانا از مينوي خرد كه كدام زمين شادتر است؟پرسيد"
دوم . گفتار در آن اقامت كند مينوي خرد پاسخ داد كه آن زمين شادتر است كه مرد پارساي راست

. را در آن سازند و سوم آنجا كه گاوان و گوسفندان در آن خوابند) ها آتشكده(زميني كه خانة آتشها 
پنجم زميني كه . مي كه آن را باز به كشت و آباداني آورندچهارم زمين كشت نشده و ناآبادان هنگا

ششم زميني كه پرستش و آمدوشد ايزدان و نشست نيكان در آن . النة حيوانات موذي را از آن بكنند
. هشتم وقتي كه از ملكيت بدان به ملكيت نيكان رسد. هفتم وقتي زمين ويراني را آبادان كنند. باشد

دهم . آيد به ايزدان و نيكان و ارزانيان بهره رسانند لي كه از آن به دست مينهم وقتي كه از بر و حاص
  ".]7[ زميني كه زوهر و يزش در آن كنند

هم به واسطة زراعت و   آن،شود رسد و پرورده مي  عقيم به ظهور ميقابليتيتك اين عبارات  در تك
در اين . وس تربيت شده در آنعمارت كردن و آباداني و پاييدن و مراقبت كردن و سكني گزيدن نف

اند و باز هم شاهدي بر پيوند  شده موجب آباداني و عمارت جايي دانسته شده مثال نيز انسانهاي تربيت
  . استميان تربيت و عمارت
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   )ديزدودن حشو و زوا( صيقل زدن و پروردن ماده :عمارت. 5. 4

هر و؛ گ�دن گوهر نفس تبيين كرديمي به منصة ظهور آوردن و صيقل دااتا اينجا فرهنگ را در معن

اي لعلي  در هر ماده. شود ميمبدل يابد و به آينه  نفس چون فلزي است كه با صيقل خوردن جال مي
عمارت كردن در معناي . نهفته است كه براي برآوردن آن نياز به زدودن حشو و زوايد و زنگار است

 از ااين معن.  و پيراستن ماده از زنگار است بلكه زدودن،اصيلش نيز نه افزودن رنگ و نقش به ماده
  مثنوي»  كردن روميان و چينيان در علم نقاشي و صورتگريمريقصة «فرهختن در عمارت در 

  به خوبي نهفته است؛
  چينيان را راتبه بود از عطا/ هر صباحي از خزينه رنگها... 

  در خور آيد كار را جز دفع زنگ/ روميان گفتند نه نقش و نه رنگ
  همچو گردون ساده و صافي شدند/ زدند ر فرو بستند و صيقل ميد

  زدند از پي شادي دهلها مي/ چينيان چون از عمل فارغ شدند... 
  ربود آن عقل را و فهم را مي/ شه در آمد ديد آنجا نقشها

  پرده را باال كشيدند از ميان/ بعد از آن آمد به سوي روميان
  ين صافي شده ديوارهازد بر/ عكس آن تصوير و آن كردارها
  ربود خانه مي ديده را از ديده/ هر چه آنجا ديد اينجا به نمود
  بي ز تكرار و كتاب و بي هنر/ روميان آن صوفيانند اي پدر

  ها پاك از آز و حرص و بخل و كينه/ ها اند آن سينه ليك صيقل كرده
  زانك دل يا اوست يا خود اوست دل/ عقل اينجا ساكت آمد يا مضل... 

  جز ز دل هم با عدد هم بي عدد/ عكس هر نقشي نتابد تا ابد
  نمايد بي حجابي اندرو مي/ تا ابد هر نقش نو كايد برو

  درنگ هر دمي بينند خوبي بي/ اند از بوي و رنگ اهل صيقل رسته
  بر صدف آيد ضرر نه بر گهر/ كس نيابد بر دل ايشان ظفر...

  ر را بر داشتندليك محو فق/ گرچه نحو و فقه را بگذاشتند
  لوح دلشان را پذيرا يافتست/ تا نقوش هشت جنت تافتست

  ساكنان مقعد صدق خدا/ برترند از عرش و كرسي و خال
 بايد زدودن حشو و زوايد و زنگ از ماده باشد تا ماده صناعتيغايت عمارت و بلكه هر ساختن و 

 صيقل دادن ماده است كه ماده چون با. واسطه به ما نشان دهد حجاب شود و هم ما را بي هم خود بي

____________________________________________________________________ 
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آيد؛ معمار  اين فعل از عهدة معمار يا صانع برمي. شود آيد و فرهيخته مي هري از صدف بيرون ميوگ
غايت بيان شد، كه پيش از اين  چنان. هم بايد خود اهل صيقل باشد و هم از ماده دفع زنگ كند

  .هر نفس و صيقل دادن آن استوتربيت نيز دفع زنگ از گ
كه عمارت و   چرا،توان يافت و اين بعيد نيست  نيز ميصناعتي فرهنگ يا پروردن را در امعن

نخست آنكه اگر صناعت را در معناي وسيع آن پيشه يا . ند هست به هم مربوطنظرصناعت از چند 
در دوم آنكه . ي حرفه يا پيشة آبادان كردن نيز ذيل آن خواهد آمدا عمارت به معن،]9[حرفه بدانيم 
.  صناعت نيز همچون عمارت از اقسام مظاهر فرهنگ است،دهد و بنابراين آوردني رخ مي صنع نيز فرا

  .پردازيم اكنون به شرح اين معاني و نسبت صناعت به طور عام با تربيت مي

  

  فرهنگ و صناعت .�

نگ با صناعت گاه فره  آن، و تربيت و از قوه به فعل آوردن بگيريمپروردناگر فرهنگ را به معناي عام 

كار يا  كننده است و او را دست معادل صانع در فارسي كار نيك. ]10[يابد   ارتباط مي�به معناي هنر

فارسي است نيز معناي صنيع و صناعت را از اي واژه كه �»پرورده دست« عبارت �.ور نيز گويند پيشه

   �.سو و تربيت را از سوي ديگر دارد يك

اي  پرورده اي را به ظهور رساند و دست ماده در اي قوه تواند مي راقبتم و ممارست واسطة به انسان
تواند قوة موجود و   مي،شده دارد و از اين رو صانع نيز كسي است كه نفسي پرورده و تربيت. ايجاد كند

____________________________________________________________________ 
 

و ديگر فرهنگ، از ) نرد(=به ياري يزدان، به چوگان و اسوباري و چترنگ و نواردشير «:  استدر كارنامة اردشير پاپكان چنين آمده. 1
كارنامة اردشير پاپكان، ترجمة . در اينجا نيز فرهنگ عين هنر به معناي امروزين آن است. »بود) نبرده، آزموده(ورد  ايشان همگي چيره
 .174-172.صصادق هدايت، ص

: جعفر افندي، رسالة معماريه(» ور صانع و محترف عربيدر، فارسيده دستكار و پيشه«يا » كننده كار نيك صانع عربيدر، فارسيده «. 2
  ).217.متني از سدة يازدهم هجري، ص

فالن كس ٔدست پرورده : مربا. تربيت شده به دست ديگري. دست پرورد .دست پرور) ن مف مركب] (دِ  / د پ ر و د [دست پرورده. 3
 ).»پروردگي دست«دهخدا، ذيل (. تربيت شدة فالن بودن. نيع فالن بودنبودن؛ ص

). منتهي االرب. (نيكو پرورش يافتن جاريه تا فربه شود ||… || ساخته.  مصنوع ||). منتهي االرب . ( كردار||. كار) ع اِ (]ص [صنع. 4
  ).»صنع«دهخدا، ذيل (

هو صنيعتي؛ يعني او را : يقال.  برآورده ||). مهذب االسماء) (منتهي االرب. ( كار|| ).منتهي االرب (هنر . صنيعت) ع اِ] (ص ع [صنيعة
  ).»صنيعة«دهخدا، ذيل ... (پرورده و تربيت شدة كسي). منتهي االرب.(ام من خود از براي خود ساخته و برآورده

... پرورده. ساخته.  مصنوع||. رجوع به صناعت شود).غياث اللغات. (كار. پيشه). منتهي االرب . (پيشه. صناعت) ع اِ (]صِ ع [صناعة
  ).»صناعة«دهخدا، ذيل (
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گويند مينيز » اهل صناعت«به صانعان . آورد و آشكار كند و آن را فرا» ببيند«پنهان در مادة صنع را 
  .در اين اصطالح اهل شدن نيز تأثير ظريفي از فرهنگ و تربيت و پروردن وجود داردو 

  

  فرهنگ و اهليت .

). آنندراج ) (غياث اللغات . (شرافت. لياقت. سزاوار بودن) ع مص جعلي ، اِمص (]اَ لي ي َ [اهليت "

  "�.)..ناظم االطباء. (استحقاق. سزاواري. قابليت. لياقت. شايستگي

اهل صيقل حقيقي در حين . شود زاواري مقامي است كه در اثر تربيت حاصل ميشايستگي و س
 مشغول صيقل دادن و پروردن دروني نيز هستند و اين ماًيصناعت و عمارت و پروردن امور خارجي دا

  .صورت بالقوه در هر چيز» ديدن«اما لياقت چه؟ لياقت . كند در آنها شايستگي و لياقت ايجاد ميامر 

  اهليت ديدن صورتي بالقوه در هرچيز : ختگان و اهل صيقليژگي فرهوي. 1. 6

در تلقي قدما مردم با نظر كردن به هر شيء قادرند در مرتبة خيال خود، اصل آن شيء يا همان 
صورت لطيفش را از مادة آن برآهنجند؛ يعني به كمك قوة متخيله هر چيز را صيقل دهند و ماده را از 

   �.رد هر چيز را در نفس خود جاي دهندصورت زدوده و صورت مج

و چون مردم صورتهاي نطقي و كتابتي و صنعتي را بر هيوالي آن پديدآرنده است و مر صورتهاي "
محسوسات را به قوت متخيله از هيوالي آن برآهنجيده است و اندر قوت حافظه مر او را نگاه دارنده 

آنكه صورت معلومي را اندر او با  دهنده است بياست و مر صورتهايي معلوم را اندر نفس خويش جاي 
  ".]11[صورت معلومي ديگر بياميزد، پديد آمد كه نفس مردم مكان صورتهاي مجرد است

 با لفظ ه همان چيزي است كه امروز،است» فرهنج«و » فرهنگ«كه مشابه لفظ » برآهنجيدن«

ل و انتزاع كردن صورت غيرمادي از  يعني قوة تعق؛ قوة استنباط�.شناسيم آن را مي» استنباط«عربي 

ختگان در مرتبة ديگري هم وجود دارد ياين قدرت نزد اهل صناعت و معماران اهل صيقل يا فره. ماده
 يعني مدام مشغول صيقل زدن دروني و استنباط بيروني ؛اند صيقل» اهل«و آن اين است كه چون 

صورت، قوه يا صورت بناي  ست در هر مادة به ظاهر بي ا ديگر قادر،است و به اين كار خو كرده است

____________________________________________________________________ 
 

 .»اهليت«دهخدا، ذيل . 1

ايم به اين سبب است كه  چيزهايي كه روزي ديده» به خاطر آوردن«دهد كه  آيد توضيح مي ناصرخسرو در متني كه در ادامه مي.  2
بينيم   وقتي آن شيء را دوباره مي،ايم و بنابراين آن را در نفس خود جاي دادهايم و  صورتهاي آن اشياء را از مادة آنها منتزع كرده

 .آوريم شناسيم و به ياد مي دهيم و آن را بازمي صورت متعين را با صورت قبل مطابقت مي

 كشيدن آب از دل ي بيروناجالب است كه استنباط به معن. اند آورده» فرهنگ«را معادل عربي » استنباط«ها  در برخي از لغتنامه. 3
  .استزمين و استخراج معدن 



                                                                                                                                                                    ,-./ ��./ ���0�    
                                                                                                           

 

�� 

و ماده را براي رساندن به آن صورت بپرورد و آن را از حشو و زوايد بپيرايد » ببيند«آينده و مطلوب را 
  :و صيقل دهد و صورت مطلوب را به ظهور برساند

 

  �رواق و منظر و ايواني از سنگ/ برون آري به تدبير و به فرهنگ

  
 در آن صورت نهايي و مطلوب را ،كند اي نظر مي ل فرهنگ وقتي به سنگ يا هر مادهمعمار اه

  �.كند بيند و با زدودن حشو و زوايد ماده صورت مطلوب را آشكار مي مي

اهل صيقل حقيقي، وراي اين دو مرتبه، نه تنها قادرند صورت را از هيولي برآهنجند يا صورت 
  :كه قادرند در هر صورت مطلوب صورتگر حقيقي آن را هم ببينند بل،مطلوب ماده را به ظهور برسانند

  
  دهند آفريننده را نشان مي/ هر آنچ آفريده است بيننده را
  چگونه نبينم بدو راه تو/ مرا هست بينش نظرگاه تو

  كه هستي تو سازنده و او ساخته است/ تو را بينم از هر چه پرداخته است

  �قاش صورت بود رهنمايبه ن/ همه صورتي پيش فرهنگ و راي

  

  اهليت تربيت كردن: غايت فرهنگ .�

كلي و عمارت طور زراعت و صناعت به، تربيت، اين نتيجه حاصل شد كه فرهنگ،از همة آنچه گفتيم
 پيوندهاي ظريفي دارند و همة اين افعال متوجه يك مقصود است و آن اهل كردن است ،به طور خاص

  �.ه و مأهول است پرورد،و آنچه حاصل اين افعال است

هر دروني وكسي كه گ. اهل كردن خود موكول به اهل شدن است و اهل شدن حاصل تربيت شدن
به مقامي است، خود را صيقل داده و صناعت و هنري را آموخته و در اين كار مداومت به خرج داده 
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  وحشي. 1
فرهنگ . ي فرهنگ را در خود داردااين بيت نظامي تمام معن. كليدم ز آهن آمد آهن از سنگ/ فرهنگ فروخواندم مر آن فرمان به. 2

 .يزها راه يافتتوان قوه و صورت مطلوب را تشخيص داد و به مغز و كنه چ قوة استنباط و تدبير است كه به كمك آن مي

 نظامي.  3

از متن ) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس) (از لسان العرب. (هول و مسكون گرداندنٔما. عمارة) ع مص (]ع ِ ر  / ع َ [عمارت . 4
 ).»عمارت«دهخدا، ذيل )... (اللغة
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.  قوة فراگرفتن را ببيندتواند اهليت و  كه در وجود ديگر افراد نيز مي،رسد كه ديگر نه تنها در ماده مي

  .است» استادي« بودن يا �»مربي«اين مقام همان مقام 

يا » مرشد«يا » مربي«ديرباز است را از ل شده يكسي كه به چنين مقام تشخيص و ديدني نا
تواند ديگران را  اند و او كسي است كه خود تربيت شده و حاال در مقامي است كه مي خوانده» استاد«

  .تواند قواي طال شدن را بيابد و او كسي جز كيمياگر نيست كه در مس ميتربيت كند 
ة بدل تبدل نفس توان نسخ از ديد كيميايي تبدل فلزات پست به طال به دست كيمياگر را مي"
،  استة استادي رسيده كيمياگري كه در كار خود به درج.اي به دست پير و مرشدي دانست شده تباه

» عملي«عالوه رؤيت او ه ب. »بيند مي«و طال شدن را »  يافتنفت و تقديسشرا«در فلز پست امكان 
 بلكه به صورت عملي در نفس تباه شده ،كه در پير و مرشد كه نه تنها به صورت نظري است، چنان

  ".]12[كند نيز چنين است تبدل ايجاد مي
  

  سرانجام .�

يد مغز آن پيدا شود و منفعتهاي مغزي دارد كه ناگزير بااست،  كه آفريده شده ينزد قدما هر چيز
وردن معناي ادر لغت فرا آوردن است؛ همين فر» فرهنگ« معناي .]13[خود را به ظهور رساند

ادب نفس آن است كه گوهر آن را از قوه به . پرستاري و خدمت كردن و به جا آوردن ادب نيز دارد

پس در هر . آيد يعت به فعل مياست كه در آن نيز قوة طب �فعل آوريم، ادب طبيعت همان كشاورزي

ختن نفس به يهر نفس آدمي با تربيت و فرهويند ظاهر كردن آن؛ گاچيز گوهري هست و تربيت فر
معمار و . شود هر نباتات با زراعت فرآورده ميورسد، گوهر ماده با صناعت و عمارت و گ ظهور مي

 مغز نهفتة ماده را تشخيص دهد و  اهليت و قابليت دارد كه،اي دارد ختهيصنعتگري كه خود نفس فره
رساند، پس  هر هنرمند در اين فرآوردن چيزي در خود را نيز به منصة ظهور مي. آن را به ظهور رساند

  از. در هر ساختني در اصل دو پروردن نهفته است؛ پروردن نفس و پروردن چيزي خارج از نفس
  :بيت بوده استروست كه در تلقي گذشتگان عمارت و ساختن از قبيل تر اين
  

  �رود ديوار كج تا ثريا مي/ خشت اول گر نهد معمار كج

  

____________________________________________________________________ 
 

1 . و از همين ريشه است تربيت و ) پروردگار(از ريشة رب... 

 . آوردن ادب طبيعتبه جا: اگريكولتور. 2

 سعدي.  3
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  �تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبدست/ پرتو نيكان نگيرد هر كه بنيادش بدست

  �اش ساز است چون جان خانه پردازي كند خانه/ هركه اوقات گرامي صرف خودسازي كند

نيز ساختني  � اينكه در تربيت نفس و تهذيب.و سازگاري نيز از جملة ساختن است» خودسازي« •

 در خود نيز ، در واقع،رساند سازد و چيزي را به منصة ظهور مي دهد، كسي كه مي رخ مي
 يكي :پس هميشه دو ساختن وجود دارد.  استآوردهدر استعدادي دروني را از قوه به فعل 

  .ساختني در درون و ديگري ساختني در بيرون
 يا دستكم يكي از معاني اصلي آن كه به سازكار ،كنيم مراد مي» فرهنگ « از لفظهآنچه امروز •

 ناظر به همين تلقي خودسازي و سازگاري است؛ ،مردماني براي سكونت در جايي داللت دارد
دهد و در هر دو  پروردن و آبادان كردن و عمارت جايي همزمان با پروردن و تربيت نفس رخ مي

مراقبت از مكان براي آنكه امكاناتش به منصة ظهور .  نهفته استمفهوم تدريجي بودن و مراقبت
» سازگاري «،ين ترتيبدبرسد و مراقبت از نفس كه براي سكونت در آن مكان ساخته شود و ب

  . جايي شوند» اهل«اي  ممكن شود و عده
شونده  نفس تربيت) هروگ(اش بجز مرور زمان و مداومت به اصالت  فرهنگ يا تربيتِ مكان و اهالي

  :هر مكان  بستگي داردوو گ
  

  ناكس به تربيت نشود اي حكيم كس/ شمشير نيك از آهن بد چون كند كسي
  در باغ الله رويد و در شوره بوم خس/ باران كه در لطافت طبعش خالف نيست

  �درو تخم و عمل ضايع مگردان/ زمين شوره سنبل بر نيارد

  

 در هر جايي اقدام به عمارت ،هر مكان و ماده را ببيندهر دروني وست گ امعمار اهل فرهنگ چون قادر
  :كند نمي

  درو ما را دو دست و پاي در گل/ گل و سنگ است اين ويرانه منزل

  �نه گل بر گل نهد نه سنگ بر سنگ/ درين سنگ و درين گل مرد فرهنگ

____________________________________________________________________ 
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. استست كه همان استادي  انهايت خودسازي و اهليت يافتن قابليت تربيت نفس آدميان ديگر •
 كه توانايي ،اي نه فقط توانايي بر پروردن آثاري گرانقدر  و پيشه مقام استادي در هر حرفه

  .ست اتشخيص و ديدن قوه و اهليت شاگردي در انسانهاي ديگر
توان نتيجه گرفت كه تربيت در هر ساحت عين  ميبيان شد،  در اين مقاله مطالبي كهاز همة 

اين . هاي آن و شكوفا كردن آن قوا دن زوايد آن و تشخيص قوه يعني زدو؛ساختن است؛ ساختن نفس
ي فرهنگ در فارسي برآمده است و اگر دغدغة فرهنگ و ادرسي است كه از كنه فرهنگ ما و معن

تربيت معماران و ديگر . تربيت و آموزش معماران احيا كنيمرا در نگاه نوع  بايد اين ،هويت را داريم
 ساختن سازندگان يا پروردن پروردگاران ،ست كه در واقع اتر  مهمنظراهل فرهنگ و صناعات از آن 

نفس و اهليت در اثر تربيت صحيح معمار و   پيش از آنكه صحت،رسد هيچ عمارتي به صحت نمي. است
 در مقابل ،گذارد پروردة آنان اثر مي قدر كه اهليت معماران بر دست همان. صانع فراهم شده باشد
نه تنها معمار . خته شوديشود نفس معمار نيز مهذب و معتدل و فره يكو سبب ميبرپاساختن عمارات ن

پرورد؛ بايد  كند و مي بادي نيز به روزگاران انسان را متنبه ميآ بلكه عمارت و شهر و ،سازد بنا را مي
استادي در ساحت . فهميد چه بنايي است كه قابليت و صالحيت متنبه كردن نفس آدمي را دارد

ها در آدميان از آن بسي  تنها توانايي برآوردن بناهاي نيك نيست، توانايي تشخيص قوهمعماري 
 صالحيت استادي و تربيت ندارد كه ،كس كه دستي در عمارت كردن دارد ست، پس هر آن ادشوارتر

  .، واهللا اعلم]14[�»جاي عيسي آسمان است و جاي طوطي شاخسار«اند  قدما گفته
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