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 چکیده 

 

بهای هنری سمبلیک و روزگونه ظاهر میشود.به این قال سنّت یا حکمت جاودان درد سنت گرایان معتقدن

معنا که صورت های هنر سنتی نماد یک معنای واالتر و برتر هستند و کلید فهم معنای هنر سنتی توجه به 

ماهیت رمزگونه آن است.نزد ایشان هنر سنتی شیوه ای است که سنت از طریق آن سخن میگوید و وسیله 

ای است که با آن میتوان از ظاهر به باطن رسید. به این جهت سنت گرایان به نقش هنر سنتی در رهایی 

بشر از گرفتاری های عصر تجدد اعتقاد راسخ دارند.در پژوهش حاضر بررسی سرچشمه های تقدس در هنر 

عنویت در هنرها و چگونگی نمود آن در مقوله معماری مورد بحث است. از دیدگاه سنت گریان، مفهوم م

ها باالخص معماری معیارهایی دارد و ناشی از عناصری است که نقش رسانه ها و رموز در پدید آمدن آن

غیرقابل انکار است.در ابتدا مفهوم دین و سرچشمه های آن و رابطه آنها با هنر و نظرات سنت گرایان در 

ر مقدس که در واقع همان هنر وابسته به باب هنر مقدس از چند دیدگاه بررسی شده است. ویژگی های هن

حقیقت مطلق است و هنر دینی و هنر سنتی به عنوان تعاریفی که برای تمییز هنر مقدس شکل گرفته اند، 

بیان شده است.هدف از انجام این پژوهش این است که با توصیف هنر مقدس،هنر دینی و هنر سنتی رابطه 

ود تا بدین وسیله بتوانیم به تعریف درستی از معماری معنوی و تجلی معنویت با نوع معماری بنا مطرح ش

قیاسی و روش گردآوری -تحلیلی-ویژگیهای آن برسیم.روش پژوهش در نگارش این مقاله از نوع توصیفی

کتابخانه ای میباشد.نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که القای کیفیت -داده ها بر اساس روش اسنادی

قدس گذشته تابع اصولی بود که در دین مطرح بودو در قالب ابزارهای معماری به معنویت در معماری م

ظهور میرسید.امروزه روح بشر در قالب ادیان و مکاتب در جستجوی معنویت بوده است.هنر،ابزاری است که 

 میتواند این اشتیاق را بظهور برساند.

 

 سنت گرایاندین، سرچشمه های مقدس، هنر مقدس، معماری،  واژگان كلیدی:
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 مقدمه 

 

 زبان باید بلکه باشد، گرفته نشأت روحانی حقیقی از هنر موضوع که نیست کافی نامید،( مقدس) را هنری بتوان آنکه برای

استنباط معنویت در اثر معماری و این که بتوان آن را در همه انواع .دهد گواهی منبع همان وجود بر نیز هنر آن صوری

گرفتن عملکرد، ساری و جاری کرد. البته القای روح به بنا می تواند از بسیاری از دغدغه های معماری معماری، بدون در نظر 

امروز که بیشتر در قالب معماری مفهومی مطرح می شود، بکاهد.امروزه سنت گرایی در فضای فرهنگی و فکری خاستگاه خود 

کشورهای مسلمان از جمله ایران ،بعنوان یک نحله فکری و  یعنی اروپای غربی و امریکای شمالی حضور کمرنگی دارد ولی در

فرهنگی از رونق خوبی برخوردار است.در حوزه مبانی نظری هنر و معماری اسالمی،جذبه آرای سنت گرایان در بازگشت به 

 جرأتوده است.به تاریخ هنر و معماری ایرانی و استفاده از ادبیات عرفان و تصوف،مانع و حجاب اصلی نقد و عیارسنجی آنها ب

میتوان گفت در طی دهه اخیر پژوهش ها و مقاالت و مطالب بسیاری منتشر شده اند که جز توصیف انشاگونه و ادبیانه 

واژه معنویت  .،بااستفاده از تعبیرات شاعرانه و احساسی عرفان وار، وجهی بر دانش نظری و تاریخی معماری اسالمی نیافزوده اند

 است که در زبان های Spirituality نی و حقیقی و آنچه با روح سر و کار دارد، است. واژه معادل آندر لغت به معنای باط

اسالمی روحانیت یا معنویت ترجمه می گردد، از واژه روح و معنا مشتق می شود. در هر دو مورد خود واژه ها به طور ضمنی بر 

کلی و عام )به جستجوی چیزی که در پیوند با انسان شدن است(  امر باطنی یا درونی داللت دارند. معنویت را به شیوه ای

تعریف کرده اند. در حقیقت معنویت کوششی است برای پیدا شدن حساسیت به خود و دیگران و دیگر موجودات و به خدا که 

روح انسان  فراسوی این کلیت است. در کتاب )مجموعه معنویت جهان( آمده است: معنویت چیزی است که جنبش های درونی

آندرهیل در کتاب زندگی معنوی درباره حساسیت تعربف معنویت می گوید. هیچ  به سوی واقعی، متعالی و الهی می پردازد.

واژه ای در زبان انسانی ما در مورد واقعیت های معنوی صحیح و مناسب نیست. به نظر او وصف ناپذیری معنویت مانع تعریف 

شووان در زمینه دین شناسی ،تیتوس بوکهارت در زمینه هنر مقدس و مارتین لینگز درباره مطالعات فریتهیوف  آن می شود.

قرائتهای سنتهای دینی در جهان مدرن،توسعه یافت و به گفتمان و جریان فکری خاصی بدل شد.در حال حاضر سید حسین 

ه این ن و شوان است.دو مرکز اولینصر ،شاخص ترین چهره این جریان است.وی در تبیین اصول سنت گرایی متاثر از گنو

به واسطه حضور  1920میالدی و در انگلستان در دهه1920و 1910حضور گنون در دهه های دیدگاه در فرانسه به واسطه 

اسالمی را بر مفهومی که سنت گرایان از سنت مراد میکنند و تعریف و تفسیر خود از هنر و معماری کومازاسوامی بوده است.

مینهند، با مفهوم سنت در فرهنگ اسالمی مغایر است.بنابراین نمیتوان با اتکا به نظریات سنت گرایان مفاهیم و اساس آن بنا 

اصولی برای هنر و معماری اسالمی امروز تعریف کرد.کثرت گرایی مفرت در تعریف سنت نزد سنت گرایان و مشخص نبودن 

اسالمی با معیارهای فرقه ها و ماری باعث اختالط معیارهای معماری معیارهای منطقی الزم به رای تشخیص و ارزیابی آثار مع

ادیانی چون هندوئیسم و مسیحیت کلیسایی شده است و به این سبب مفاهیم و معیارهای اسالم ناب که بویژه در فرهنگ صدر 

          اسالم و سیره نبوی عرضه شده، پوشیده و مبهم باقی مانده است.
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 روش تحقیق 

تحلیلی خواهد بود که با بررسی متون و اطالعات به دست آمده از مبانی  –در این مقاله بر اساس روشی توصیفی  یقتحقروش 

فلسفی در حوزه هنر و بازشناسی سرچشمه های آن و آشنایی با نظرات صاحبنظران سنت گرایی در مقوله هنر مقدس دنبال 

 ا در معماری می پردازیم.خواهد شد. نهایتا با شناخت این عوامل، به تجلی آنه

 
 رابطه بین معنویت و دین

معنویت را به شیوه ای کلی و عام به جستجوی چیزی که در پیوند با انسان شدن است تعریف کرده اند. این تعریف بی طرفانه 

ست. معنویت است و به دین به معنای واقعی کلمه اشاره نمی کند. در طول تاریخ از معنویت های گوناگون سخن گفته شده ا

ها و مکتب های معنوی بسیاری را می توان یافت که تعابیر فرهنگی خاصی را از آرمان های دینی خاص نشان می دهند. 

وحدت معنویت نه فقط به منزله یک آرمان متعالی، بلکه به منزله آنچه اشخاص و همه اجتماعات با آن زندگی می کنند و آن 

روح آدمی و فراسوی تاریخ خوانده این روح است. در بررسی های آماری و نظرخواهی از افراد  را تعلیم می دهند، جزیی از تاریخ

مختلف چنین نتیجه گیری شده است که افراد بین معنویت و دین تفاوت قائل شده اند. البته این نتیجه گیری نسبت به موج 

ن اشتیاق به آن حقیقت پاینده، همیشه ماندگار و دین گریزی در قرن اخیر قابل تأمل است. تاریخ معنویت پر است از طنی

 بودگی و آرامش و لذتی که در طی عصرها دل مشغولی انسان بوده است. جاودانه، اشتیاق به کل
  

ینسیله،ماخذ: نگارندگانوالتر پر یدگاهاز د یتفهم معنو ،1جدول شماره  

 مفهوم معنویت ردیف
 معنویت به منزله تجربه یا عمل زنده 1

 معنویت به منزله آموزه ای برخاسته از این عمل 2
 معنویت به منزله پژوهشی نظام مند، تطبیقی و انتقادی در باب تجربه های معنوی 3

 
 
 

 دین و معنویت در ادیان گوناگون

ای هندی در ادیان و مذاهب گوناگون معنویت جنبه های مختلف دارد و به گونه ای خاص بیان می شود. در هندوئیسم آموزه ه

بیشتر درباره سرشت خدا و جهان و مقصد مطلق انسان هاست. گورو آموزگار معنوی است که شاگردانش را در این مسیر 

هدایت می کند. در مسیحیت مسیح باالترین آموزگار معنوی است که زندگی او راهگشای مسیحیان است. آیین بودا نسبت به 

را به شدت به جنبه معنویت معطوف داشته است. هیچ دینی راه و روش های همه ادیان، تنها آیینی است که توجه خود 

 گوناگون را چنین با دقت بیان نکرده است. آموزه تهیت در بودائیسم آموزه ای محوری است که می گوید همه چیز تهی است و 

 در اسالم سرچشمه معنویت قرآن است. هیچ چیز مستقل وجود ندارد. این آموزه ها با آموزه های ادیان خدا باور بسیار متفاوت 

 عالم، مفام، لطف الهی، مفهوم کمال در اسالم به واژگان باطن، حق، Spiritualityریم و فرموده های پیامبر )ص( است. واژه ک

برابر اخالقی، ذکر خدا و ... وابسته است. از نظر اسالم زندگی معنوی مبتنی بر ترس از خدا و هم عشق به او و هم تسلیم در 

 اراده خدا و هم جستجو برای شناخت اوست که هدف نهایی آفرینش است.
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 : نگارندگان، جنبه های مختلف معنویت از دیدگاه مذاهب گوناگون،ماخذ2جدول شماره

 توضیحات ویژگی ها مذهب ردیف

مهندوئیس 1  
درباره سرشت خدا و جهان و مقصدمطلق 

 انسان
اتا گوتامرهای سیدامبتنی بر آموزه  

 مسیح باالترین آموزگار معنوی مسیحیت 2
تثلیث مرگ مسیح،  تعمید، کفاره گناهانبه عنوان    

روح القدسآب و   از باورهای بنیادین این آیین 

 بودا 3
توجه خود را به شدت به جنبه معنویت 

 معطوف میدارد
دین پاکانمعروف به   

 اسالم 4
 سرچشمه معنویت قرآن کریم و فرموده

 های پیامبر

ه زندگی معنوی مبتنی بر ترس از خدا و هم عشق ب

 او و هم تسلیم در برابر اراده خدا و هم جستجو برای

 شناخت اوست
 

 

 

 هنرمقدس

است. در  Sacerو تعبیر دقیق تر آن همان واژه  Sanctusو واژه التین  Ayios( معادل واژه یونانی shôdõq) واژه عبری قدوس

 ( به معنای کامالً اشتقاقی به hieligاز معنای واژه بر خیر و خیر مطلق داللت دارد. واژه قدس ) هر سه زبان بخشی

کار می رود. غالباً امر قدسی به معنای کامالً خوب به کار می رود که صفت اخالقی است و بر باالترین درجه خیر اخالقی داللت 

معادل آن در زبان های التین، یونانی، سامی و دیگر زبان های های دارد. اما معنای اضافی دیگری نیز دارد که واژه

 نخستین بر آن داللت دارند. عنصر

اخالقی به معنای کامل، این واژه را بیان نمی کند. امر قدسی یک مقوله تفسیری و ارزش گذاری مختص به قلمرو 

مأخوذ از آن قلمرو نیست. این واژه حاوی دین است. در واقع این تعبیر با گذر از قلمرو اخالق کاربرد می یابد ولی 

عنصری متمایز است که آن را از مفهوم عقالنی جدا می سازد. این نکته عینًا درباره مقوله زیبایی صادق است. بعضی 

بردند. در صورتیکه از مورخان هنر، واژه هنرمقدس را دربارع هر اثر هنری که واجد موضوعی مذهبی است به کار می

رست نیست. برای آنکه بتوان هنری را مقدس نامید عالوه براینکه موضوع هنر باید از حقیقتی روحانی این گفته د

نشأت گرفته باشد، زبان صوری آن هنر نیز باید بر وجود همان منبع گواهی دهد. برای مثال هنری مذهبی مانند هنر 

ی و غیر دینی همان دوران متمایز نیست، را رنسانس و هنر باروک که از لحاظ سبک به هیچ وجه از هنر ذاتاً دنیو

نمی توان مقدس نامید. موضوع هایی که آن هنر به نحوی کامالً ظاهری و ادبی از مذهب اقتباس می کند، احساسات 

و عواطف پارسایانه و خداترسانه ای که هنر مزبور را بارور ساخته و حتی نجابت طبعی که گاه در آن رخ می نماید، 

فی نیستند تا بدان خصیصه مقدس نسبت دهیم. تنها هنری که قالب و صورتش نیز بینش روحانی هیچ کدام کا

خاص مذهب مشخصی را منعکس می سازد، شایسته چنین صفتی است. هیچ اثر مقدسی نیست که صورت غیردینی 

ام الهی است. نه ناپذیری هست.  هنر مقدس نتیجه الهداشته باشد، زیرا میان صورت و روح )معنا( مشابهت خدشه

تنها موضوع آن دینی است، بلکه فرم، نحوه اجرا و زبان آیینی آن منشأ قدسی دارد و از این نشأت می گیرد. به 
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همین علت است که مسیحیان تمثال اولیه عیسی مسیح و مریم )س( و مقدسان دیگر را هنر مقدس مسیحی و به 

 ن معتقدند موسیقی مقدسشان را )شیوا( از بهشت آورده است. تمام معنی الهام آسمانی می دانند. همچنین هنریا

 

 هنر مقدس، هنرمند و خالقیت هنری

هنر قدسی نمی تواند از ذوق ناسوتی یا حتی نبوغ شکل گیرد بلکه باید از دین صادر شود. یعنی اثر هنری نوعی کارآموزی از 

یا فارغدالنه بر طبق نمونه های قدسی است. این اثر  روی صرافت طبع نیست، بلکه جستجوی متواضعانه به صورت ساعیانه

هنری ناشی از الهام فردی نیست بلکه زمینه عمل الهی آن الهام را ارزش معنوی او تعیین می کند. هنرمند خود را محو می 

رابطه بین کند و اثر او چیزی است که بر طبق یک الگوی الهی متحول شده است. رابطه بین اثری هنری و هنرمند، مانند 

خالق و مخلوق باید ویژگی هایی داشته باشد که آن رابطه را به درستی نشان دهد. گفته شد که هنر قدسی نمی تواند از هنر 

ناسوتی یا حتی نبوغ منشأ بگیرد بلکه باید از دین صادر شود یعنی اثر هنری را کسی باید خلق کند که یا از مقدسین است یا 

دارد. به نسبت خداوند، آفریده اش یک جنبه ظاهری خود حضرتش را منعکس می کند و به  حداقل در حالت فیض قرار

نسبت هنرمند، به عکس اثر هنری بازتاب یک واقعیت درونی است که او تنها جنبه ظاهریش را دارد. در حقیقت اثر هنری 

خویش باز می گرداند. در کلیساهای قدیم  بزرگتر از خود هنرمند است و از طریق راز آفرینش هنری او را به قرب ذات الهی

 شمایل نگاران با روزه داری و عبادت خود را برای کارشان آماده می کردند. 

 

 هنر قدسی از منظر برخی متفکرا

 

 سیدحسین نصر 

حقیقت تعریفی که اندیشمندان مسلمان از هنر قدسی و به طور خاص هنر اسالمی ارائه می دهند، تعریفی متناظر با وجود و  

وجودی اشیاء است و این اندیشمندان آغاز و پایان هنر را از آغاز و پایان زندگی حقیقی انسان می گیرند و بر آن اساس آداب 

است که « نماد گرایی»و « ذات گرایی»مربوط به صورت و ماده هنر را هم مشخص میکنند. دو ابر اصل مطرح شده در این حوزه

شناسی فراگیر خود شکل می گیرند. هنر به واسطه نماد پردازی همچون کیمیا ذات اشیاء را بر پایه هستی شناسی و معرفت 

زیبایی بخشید به ماده، زدودن کدورت آن و تبدیل آن به مظهری از »دگرگون میکند ودر آنها حرکت جوهری ایجاد می کند. 

سنت روحانی زنده و پویایی است تا تصور عالم  مراتب برتر هستی که هدف هنر قدسی و فی الواقع هنر سنتی می باشد مستلزم

معقول را میسر سازد و راه را برای شناخت سر درونی نماد یا سمبل هموار نماید. نسبت هنر حقیقی و روحانیت نسبت به جسم 

حانی و روح است. همانگونه که جسم بدون نیروی حیات بخش روح تجزیه می شود و می پوسد هنر نیز در فراق آن نفحه ی رو

سنت « که به ماده جاودانگی می بخشد و آن را به آیینه ای برای انعکاس عالم معنا بدل می سازد، به زوال و تباهی می گراید.

گرایان به دلیل سوء استفاده فراوانی که از واژه هنر دینی می شود بر تمایز بین هنر قدسی و دینی تاکید فراوانی دارند. نصر می 

م یا مسیح را که در رنسانس و پس از آن کشیده شده است گو اینکه در محرابهای کلیساها بکار رفته است نقاشیهای مری»گوید:

باید از نوع هنر دینی دانست نه هنر مقدس. حتی واتیکان بنایی دینی است نه معماری مقدس. در مقابل بنای اولیه واتیکان که 

ساهای بزرگ سبک رومی مانند کلیسای مواسک و کلیساهای جامعی از پیش از اینکه بنای کنونی ساخته شود خراب شد یا کلی

قبیل شارتر و رنس که همچنان به عنوان نمونه های عالی هنر مقدس مسیحی باقی است. بعضی از نقاشان بعدی اروپایی مانند 

 « کرده اند. روئو، نقاشی دینی فرانسوی قرن بیستم از این ضایعه ی دردناک در هنر سنتی غرب...، ابزار تاسف
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 فریتهوف شوان 

هنر قدسی به عنوان محملی برای حضور معنوی ایجاد شده، در عین حال این هنر برای خدا، برای فرشته و برای انسان ایجاد  

شده، از سوی دیگر هنر ناسوتی فقط برای انسان موجود است و به موجب این واقعیت به انسان خیانت می کند. هنر قدسی به 

می کند تا مرکز خاص خود، همان گوهری را که ذات آن عشق ورزیدن به خداست، بیابد. هنر قدسی جدای از  آدمی کمک

که هم به جماعت بشری مرتبط و هم به صورت مستقیم تر به برخی از افراد « الهام بخشیدن»و « حفظ کردن»وظیفه اش در 

نیز موضوعیت دارد. مشاهده کمابیش « تسلی های حسن»اهل کشف و شهود که از رمز پردازش الهام می گیرند، در مرتبه

دقیق طبیعت به صورتی کامالً موجه می توانند با هنری که سنتی ، رمزی و قدسی است، منطبق باشد که نمونه اش در هنر 

واقع گرایی مصر دوران فراعنه یا خاور دور است. این هنر نه نتیجه نوعی عینیت )عینی نگری( است که از بنیاد عقالنی است. 

 معنوی نقاشی چینی هیچ اشتراکی با زیبایی گرایی دنیوی ندارد.

 

  سوامی كومارا آناندا

 هنر این بودن کاربردی. نیستند اعتباری هیچ دارای «هنر برای هنر» چون هایینظریه و است کاربردی هنر، معنا، ترینعالی به

 وحدت سایه در موجودات کثرت درآوردن نظم به تا گرفته ا ارتباط دارد،در زندگی روزمره خود با آنه انسان که وسایلی تهیه از

 .شودمی شامل را الهی

 

  بوركهارت تیتوس

 دید به. کند نمى نزدیک فرهنگ آن به ما فرهنگ یک در هنرى آثار اندازه به چیز هیچ که کند مى تصریح بورکهارت 

 و تصویر یک از باشند عبارت است ممکن هنرى آثار این. »هستند افرهنگه کانون و «مرکز» نمایانگر هنرى آثار بورکهارت

 یا کیفیت یک بیانگر آثارى چنین. ابتدایى طراحى یک با قالى یک حتى یا مسجد یک نمازخانه، یک معبد، یک مقدس، شمایل

 نیست. آنها ریافتد و درک به قادر اقتصادى و اجتماعى شرایط تحلیل یا تاریخى صرفاً هاى تحلیل که اند اساسى عامل

 

 میرچا الیاده 

امر قدسی را صرفاً نباید در تجربه های مخصوص به مواجه با خداوند جستجو کرد. جلوه ی امر قدسی تقریباً در نماد پردازی ها 

نند و شعائر هر فرهنگی مخصوصاً در فرهنگ های ابتدایی و آسیایی به وفور نهفته و نمایان است. امر قدسی در اماکن مقدس ما

معابد، حرم ها، مساجد، کلیساها و حتی به نحوه محدود در مسکن سازی های موقت بر وفق احساس محور جهانی یعنی جهت 

یابی و رویکرد به کانون جهان قدسی راستین مجسم است. این ساختارها غالبًا به نحو نمادین نمایانگر جهانی هستند که جسماً 

که جاودانه کامل است و آن ها می کوشند به نحو مختصری با آن رابطه داشته باشند.  نامرئی ولی بسیار واقعی است. جهانی

این حس و معنای قدسی بودن اغلب به درختان، سنگ ها، کوه ها و اشیاء مشابه دیگر که به نظر می رسد قدرت اسرار آمیزی 

 در آنها خانه دارد نسبت داده می شود. 
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 معماری، جلوگاه هنر مقدس

دس ادیان گوناگون به هنرهای خاصی اختصاص دارد. هنر مقدس مسیحیان، تمثالهای اولیه مسیح و مریم)س( و دیگر هنر مق

قدیسان است. هنر مقدس هندیان، موسیقی مقدسشان است که آن را شیوا از بهشت آورده است. هنر مقدس مسلمانان یکی 

نهایت به مزمور خوانی داوود )ع( باز می گردد و دیگری قرائت قرآن مجید است که به تعالیم پیامبر اکرم)ص( و در 

 خوشنویسی که هنر مکمل هنر مقدس قرائت قرآن است. 

 
 : نگارندگانهنر مقدس ادیان مختلف ،ماخذ، 3جدول شماره

 هنر مقدس ادیان ردیف

 تمثالهای اولیه مسیح و مریم)س( و دیگر قدیسان مسیحی 1

 هشت آورده استموسیقی که آن را شیوا از ب هندی 2

 قرائت قرآن مجید و خوشنویسی مسلمان 3

 

معماری مقدس مشتمل بر مسجد است که البته جایگاه بزرگداشت کالم خدا از طریق نمازهای روزانه است و نیز 

می است که مدرسه ها، تکیه ها، خانقاه ها و حسینیه ها و دیگر بناهای اختصاصاً دینی را در برمی گیرد. اما از نبوغ تمدن اسال

ها، مهمانخانه ها و بیمارستان های سنتی درست مانند حضور معماری مقدس را به شکلی گسترش می دهد که بسیاری از کاخ

 مسجد به نظر می آیند و حضور خداوند را به یاد ساکنان این بناهای مربوط به امور زندگی روزانه می آورند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 : نگارندگانهیت سبک معماری معابد ،ماخذویژگی و ما ،4ٍجدول شماره
 

 ماهیت ذاتی ویژگی معبد ردیف

 دارای جنبه گیاهی و زنده است هندو 1
نوعی لذت جسمانی توأم با معنویت که از خصایص 

روح هندوست و همیشه به زهد و مرگ نزدیک 

 است.

یاده دارای روشنی و وضوح است و تا حدی ز مربوط به نظرگاه حکمت است یونانی 2

 استداللی است.

 مصری 3
در فضا قرار نگرفته بلکه مأوای آن در 

 ابدیت است
به اسرار حقیقت اشاره دارد. احساسی مشابه آنچه 

 به انسان موقع مشاهده آسمان دست می دهد.

 چینی 4
معماری نژاد زرد، وقتی در آن وارد 

می شویم مثل این است که وارد یک 

 جنگل می شویم تا یک معبد.

ه چیز از خط سرچشمه می گیرد که دارای هم

خصلت مقدس است و از سوی دیگر طبیعت که آن 

نیز مقدس است چون مظهر جاویدان اصول کلی 

 است

 اسالم 5
 هنر انتزاعی و غیر تصویری است

 مبدأ قرآن کریم است

 مبدأ کتاب تورات است یهودیت 6

 

اسلیمی و تزئینات هندسی و گیاهی ا شده که نتیجه آن طرح های تحریم تصاویر موجب خالقیت در برخی دیگر از جنبه ه

است. هنر مقدس به عنوان محملی برای حضورهای معنوی، ایجاد شده است. این هنر برای خدا و انسان خلق شده 

است و به انسان کمک می کند تا جوهره وجود خود، همان گوهری را که ذات آن عشق ورزیدن به خداست، بیابد. 

دسی می تواند برای کسانی که اهل کشف و شهود هستند، الهامی باشد که از رمزپردازی آن هنر به دست می هنر ق

تسلی های »می شود یعنی هر کس بنا به استعداد ذهنی اش از طریق این « تسلی های حسی»آورند و نیز موجب 

 در توصیف یک کلیسا می گوید : (Montereau de Pierre) می تواند به خدا نزدیک شود. پیر دومونتریو« حسی

کلیسای سنت کاپل رگباری از یاقوت های قرمز و آبی قرار گرفته در طالست. هیچ نبوغ فردی نمی تواند جاللت آن را »     

 بالبداهه خلق کند. می توان این جالل را از جنتیان دانست.

 همچنین فریتیوف شوان با دیدن یک محراب به وجد آمده و می گوید :

زیبایی چند شکله یک محراب، شبیه تبلور یک جریان معنوی و یا جریانی از برکات است. مثل آنکه نیرویی نامرئی در ماده »

سازد. این هنر فراتر از اندیشه است و گوهر فرود آمده است و آن را به نوعی نظام رمز آلود که در ما نفوذ می کند، مبدل می

 «. ه است، هم برکت. هم هندسه، هم موسیقی افالکوجود ما را احاطه می کند. هم آموز
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 كعبه، كمال معماری معنوی

کعبه به عنوان مرکز عبادت مسلمانان، حلقه ارتباط میان اسالم و دین ابراهیمی است. کعبه هم مرکز است، هم اصل. اینها دو 

کیب متبلوری از همه فضاهاست و هر یک از جنبه یک حقیقت معنوی واحد هستند. کعبه با مفهوم مرکز ارتباط دارد زیرا آن تر

سطوح آن با یکی از جهات اصلی یعنی اوج و حضیض و چهار جهت مطابقت دارد. مرکز عالم خاکی نقطه ای است که محور 

آسمان را قطع می کند. عمل طواف به دور کعبه به مثابه بازآفرینی گردش آسمان به دور محور قطبی خود است. کعبه در 

ه تحتانی محوری که همه افالک را قطع می کند قرار گرفته است. در مقطع هر عالم سماوی مکان مقدسی دیگری منتهی الی

 که محل آمد و شد فرشتگان است همان محور را قطع می کند. 

 

 مسجد، نمود معماری معنوی

و هماهنگی و نظم « تکرار»و « بازآفرینی»معماری قدسی اسالم پیش از هر چیز در وجود مسجد متجلی است که خود تجسم  

و آرامش طبیعت است که پروردگار آن را به منزله خانه همیشگی مسلمانان برای عبادت تعیین کرد. معماری هنری است برای 

نظم بخشیدن به فضا و معماری قدسی هم به مدد تکنیک های مختلف معماری به هدف اصلی خود که قرار دادن انسان در 

سازد و به آن نظم می دهد، تحقق می بخشد. در مورد معماری ریق تقدس بخشیدن به فضایی که میمحضر پروردگار از ط

اسالمی این تقدس بخشی بیش از هر چیز به مدد قطبی کردن فضا براساس حضور خانه کعبه شکل می گیرد. فضای معماری 

ه قدسی که به واسطه حضور امر قدسی اسالمی فضای کمی هندسه دکارتی نیست، بلکه فضایی است کیفی مرتبط با هندس

انتظام پیدا می کند. سمبولیسم خاص شکل های هندسی مختلف به کار رفته در معماری اسالمی فرم های خارجی را با معنای 

باطنی مرتبط می سازد. گنبد در عین حال که سقفی است که فضای درون را از گرما و سرما محافظت می کند در ضمن نماد 

ن و مرکز آن و نماد محور جهان هم هست که تمام مراتب وجود را در عالم هستی با پروردگار یکتا مربوط می سازد. گنبد آسما

قاعده هشت وجهی گنبد کنایه از کرسی الهی و نیز عالم فرشتگان و قاعده مربع هم نماد جهان جسمانی روی زمین است. 

سمانی به سوی زمین و تبلور جوهر آسمانی در قالب های زمینی است. ساختارهای مقرنس در اینجا بازتابی از نزول مأوای آ

شکل خارجی گنبد نیز کنایه از جمال و منار نیز نماد جالل الهی است. توجه به جنبه های نمادین این اشکال برای درک 

کند تا کیفیتی میمفهوم روحانی این معماری ضروری است چون به مدد آنهاست که وحدت در جهان فرم های معماری نفوذ 

 قدسی بیافریند که در آن اشکال زمینی بر حقایق ورای این جهان داللت دارد.

 

 معماری هندو

از دیدگاه هندوئیسم معماری مقدس )معبد( مکانی است که در آن روح الهی دائم در آنجا حضور دارد. این مکان همواره در 

مان و مکان جدا می شود چون در اینجا خداوند از برای انسان حضور دارد مرکز عالم واقع است. در آنجا انسان از نامحدودی ز

که شکل معبد گویای این معنی است این شکل با نمودن جهات اصلی به نحوی برجسته و نمایان، مکان را از حیث مرکز آن و 

مقدس آنچه را در عالم به صورت  یا در ارتباط با آن مرکز نظم می دهد. شکل معبد صورتی ترکیبی از عالم است، یعنی معماری

حرکت بی وقفه وجود دارد به شکلی پاینده و برقرار تبدیل می کند. شکل چهارگوش معبد مبین تغییرناپذیری و قطعیت است. 

این شکل ذاتاً ضد شکل مدور جهان است که در پی حرکت جهان می آید. در هر گونه معماری مقدس متعلق به هر سنتی که 

ساسی تبدیل دایره به مربع را داراست. تمام معماری هندو در اصل هماهنگ ساختن دایره و مربع طبق قربانگاه باشد مضمون ا
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آتش ودائی یا آگنی است به عبارت دیگر معماری از قربانگاه اولیه اخذ شده است. معبد هندو دارای جنبه گیاهی است و این 

 ت است که در روح هندو وجود دارد.زنده بودن به علت نوعی لذت جسمانی توأم با معنوی

 

 هنر دینی

هنر دینی یا الفن الدینی الفاظی هستند که به معنای سنتی شان از گذشته های دور در تمدن اسالمی وجود داشته اند. از  

 همان نخستین قرائت قرآن شریف و هنگامی که بالل در مسجد مدینه اذان گفت آواز او همان چیزی است که امروز به آن

religious art  می گوییم. لفظ هنر دینی در تمدن اسالمی واژه جدیدی نیست و این لفظ همواره به معنای شریفی به کار

می رود که به عالی ترین ساحت خالقیت اشاره دارد. در جامعه سنتی هر هنری هنر دینی محسوب شده است چون برگرفته 

وان مقوله ای در قلمرو مدرنیسم و مخصوصاً تمدن اروپای مدرن مناسب از سنت است. اما لفظ هنر دینی امروز فقط به عن

است.امروز هنر دینی آن نوع از هنر غیرسنتی است که به موضوعات و اعمال دینی اختصاص دارد، اگر چه روش اجرا و زبان 

است تا نظم عمومی. بیشتر آن دیگر سنتی نیست. هنر دینی مبتنی بر الهام فوق فردی نیست و بیشتر بیان کننده نظم فردی 

 انسان محور است تا خدا محور. در حقیقت نوعی هنر اومانیستی است.
 

 مصادیق هنر دینی

گفته شد که هنر دینی در قبل از دوران مدرن به هر نوع هنری که از سنت ناشی می شد اطالق می گردید. نقاشی های مریم  

ده شده با آنکه خصوصیات دل آویز دارند در گروه دسته نقاشیهای مشابه عذرا که به دست نقاشان رنسانس مانند رافائل کشی

که با اصول سنتی کشیده شده اند جای نمی گیرند. نقاشیهایی که از دوره رنسانس به بعد کشیده شده اند گو اینکه در محراب 

نی محسوب می شود نه معماری مقدس های کلیسا به کار رفته اند را باید از نوع هنر دینی دانست. بنای واتیکان معماری دی

ولد در مقابل بنای اولیه واتیکان که پیش از بنای کنونی وجود داشت و خراب شد و یا کلیساهای بزرگ به سبک رومی مانند 

 کلیسای مواسک و یا کلیساهای جامعی مانند شارتر و رنس به عنوان هنر مقدس مسیحی محسوب می شوند.

 

 سنت و هنر سنتی

به تعبیر کسانی که سنت گرا نامیده می شوند و بیش از همه به تعبیر رنه گنون عبارتست از اصول منشأ الهی و سنت      

اطالق آن در طی زمان بر قلمروهای مختلف از ما بعدالطبیعه تا شعر و موسیقی تا سیاست در تمدن هایی که به سبب مبتنی 

تاریخ همه تمدن های طبیعی از قبیل تمدن های چینی، هندی، اسالمی بودن بر اصول الهی، سنتی نامیده می شوند. در طول 

و قرون وسطای غربی، سنتی بوده اند و فقط جهان جدید است که ضد سنت است. در تمدن سنتی هر گونه فعالیتی مبتنی بر 

ایی نیست. در این گونه اصول پذیرفته شده نهایتاً الهی است. ساختن چیزها یا هنر، در وسیع ترین معنی آن از امور استثن

تمدن ها هر هنری هنر سنتی است. در عین که هم به ضرورت های زندگی و نیازهای روحی استفاده کننده از هنر و هم به 

تحقق درونی هنرمند صنعتگر توجه می کند. هیچ تمایزی میان هنرهای ظریف و هنرهای صنعتی وجود ندارد. هیچ تنشی 

ر کار نیست. در حقیقت هنر چیزی جز خود زندگی نیست. هنر آهنگ روزانه است نه منحصر به میان زیبایی و فایده مندی د

فضای جدا شده در موزه ها یا لحظات نادر تقویم سالیانه. در تمدن سنتی نه تنها هر هنری هنر سنتی است بلکه عالوه بر آن 

است. هیچ تفاوتی میان مقدس و غیرمقدس نیست. از گری و پارچه بافی مشارک هنر دینی به معنای متداول آن با هنر کوزه
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های سنتی هنر غیر دینی وجود ندارد. لف هنر دینی در تمدن سنتی نامناسب است چون هر هنری در این این رو در تمدن

 جامعه به اصول روحانی پیوند می خورد.

 

 

 ترسیم رابطه هنر سنتی، هنر مقدس و هنر دینی

دینی : هنر مقدس هنری است که صورت و قالب دینی دارد. بی گمان روحانیت فی نفسه  مقایسه هنر مقدس و هنر     

مستقل از صور و قالب است اما بدین معنی نیست که روحانیت می تواند در هر شکل و صورتی که بخواهد بیان شود. در نظام 

این ترتیب یک صورت ذهنی مانند یک محسوسات قالب به اعتبار ذات کیفی اش معادل حقیقت در نظام معقوالت است. به 

عقیده جزمی یا یک اعتقاد دینی می تواند از جلوه صحیح اما محدود یک حقیقت الهی باشد. هنر مقدس مبتنی بر یک علم، به 

 صور و قوالب یا به بیان دیگر بر آیین نمادی و رمزی خاص و صور و قوالب است. 

قلب هنر سنتی در یک تمدن سنتی است که با مناسک و اعمال روحانی رابطه هنر مقدس و هنر سنتی؛ هنر مقدس      

مربوط به این و پیام الهی حاکم بر سنت مورد بحث سر و کار دارد. هنر مقدس هنر سنتی است ولی اصول روحانی مورد بحث 

 . را مستقیم تر منعکس می کند و به طریق دست نیافتنی تری به برکت صادر از منبع الهام حقیقت است

رابطه هنر سنتی و هنر دینی؛ همانطور که در بخش های قبل گفته شد هنر دینی در دنیای امروز به معنای هنری است که      

موضوع دینی دارد ولی از اصول هنر مقدس بی بهره است. هنر سنتی هنری است که اصول خود را حفظ کرده است ولی لزومًا 

 شود.هنر سنتی محسوب میهنر مقدس نیست چون هنر مقدس کمال یک 

 

 نتیجه گیری

تقریباً ناممکن « معنویت»در ابتدا با بررسی تعریف معنویت روشن شد که رسیدن به یک وحدت در ارائه تعریف کامل از      

ح می نماید. در فرهنگ ها و ادیان گوناگون تعاریف خاص متناسب با آموزه های آنها از معنویت وجود دارد که هر کدام در سط

و حوزه ی خود قابل بررسی است. سپس برای روشن شدن تعریف هنر معنوی به تعریف هنر مقدس، هنر دینی و هنر سنتی 

پرداخته شد. این تعاریف حوزه های هنر معنوی را مشخص می کند. با تعریف هنر مقدس و مفهوم تقدس ویژگی های یک اثر 

هنر دینی و هنر سنتی در سطوح دیگر می توانند یک اثر هنری معنوی هنری که در این دسته قرار می گیرند بیان گردید. 

خلق کنند که خصوصیات خاص خود را دارا هستند. در ادامه به نمونه هایی از تجلی معنویت، معماری قدسی اسالم و معماری 

ه تجلی معنویت با نوع معبد در هندوئیسم به عنوان مصداق هایی از این تجلی بررسی شد. با توصیف این مصداق ها، رابط

معماری بنا مطرح شد تا به این وسیله بتوانیم به تعریف درستی از معماری معنوی و ویژگی های آن برسیم. به طور کلی می 

توان گفت القای کیفیت معنویت در اثر معماری که از دغدغه های معماری امروز است، در معماری مقدس گذشته تابع رموز و 

دین مطرح بود و در قالب فرم، رنگ، نور، مصالح و... که ابزارهای معماری هستند به ظهور می رسید. امروزه اصولی بود که در 

یابند و تالش معماران برای به ظهور رساندن این اندیشه ها در خور توجه نظریه های فلسفی بیش از پیش در معماری راه می

اتب در جستجوی معنویت بوده است. هنر، ابزاری است که می تواند این است. روح بشر همواره در قالب ادیان، مسلک ها و مک

 اشتیاق را به ظهور رساند.
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