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 بازشناسی مفهوم هنر قدسی و

 گذاری آثار هنری در این حوزهاصول ارزش

 

  1ریحانه پریشان

   2علی آبادی محمد

 

 

 چکیده
 متعالی هویت و معنویت گاهتجلی ای برای تجلی مادی باورها بوده است و لذا بارزتریناز ابتدای تاریخ بشر هنر وسیله

ک یکرد. پرسش اصلی این است که کدام جستجو هنر پنهانی هایالیه در توانمی گیردرا که از دین نشأت می انسانی
ه آثار را گونتوان اینگاه معنویت و قداست دانست و دیگر آنکه بر چه اساسی میتوان به واقع تجلیاز آثار هنری را می

هنرهای مرتبط با دین  تر از دیگری دانست. در این مقاله نخست به بررسی اجمالیگذاری کرده، یکی را موفقارزش
بر اساس  -ترین هنر مرتبط با دین ای هنر قدسی به عنوان ارزشیپرداخته شده و با توجه به مطالعات اسنادی کتابخانه

 تعریف شده است. در ادامه عوامل -اندنظران پیش از این مطرح نمودهاستخراج فصل مشترک تمامی تعاریفی که صاحب
گیری اثر به اختصار شرح داده یا واسطه خلق( و نیز روند شکل)ایگاه هنرمند به عنوان خالق چون جموثر در این هنر هم

 های متفکران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته استشده است. نهایتاً نقش، اهداف و کارکردهای هنر قدسی در پژوهش
دسته  5افش دانست، چارچوب مدونی در توان بر اساس موفقیت آن در تحقق اهدو از آنجایی که ارزش هر چیز را می

تجلی عالم، تجلی حضور خدا، القای معنویت، حفظ و اشاعه اخالقیات، نشر و ماندگار ساختن شرایع( به عنوان )اصلی 
 تواند معیاری برای سنجش جایگاه و ارزش آثار هنری این حوزه باشد. اهداف هنر قدسی ارائه گردیده که می

 یمعنو هنرینی، هنر قدسی، هنر سنتی، هنر د :های کلیدیواژه

  

                                                           
 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران دانشجوی.  1

 ی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانعلمئتیهدکتری معماری، عضو .  2
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 مقدمه -1

ای از هنر دینی، هنر قدسی و مفاهیمی از این ی بسیاری بوده که به تعاریف گستردههاپژوهشرابطه دین و هنر موضوع 

اند که همگی ای را مطرح نمودههای علم و حکمت و هنر مباحث ارزندهدست منجر شده است از سویی اهل نظر در حوزه

ی مفاهیم و تعاریف ارائه شده به شکلی است که ممکن ها، گسترهان توجه و بررسی است و از سوی دیگر تعدد پژوهششای

زه توان متعلق به حواین است که چه آثاری را می مسألهدر این میان نخستین است پژوهشگران را به بیراهه بکشاند. 

ک از یسی( دانست و مسأله دیگر این که نقش این هنر چیست و کدامیا به عبارتی هنر قد)ترین هنر مرتبط با دین ارزشی

توان ارزش این آثار را در قیاس با یکدیگر مورد سنجش قرار به عبارت دیگر آیا می؛ توان موفق دانستآثار این حوزه را می

ها ق آنوزه را بر اساس توفییابی به اصولی است که بر اساس آن بتوان ارزش نسبی آثار این حموضوع این مقاله دستداد. 

در تحقق اهداف مفروض مشخص نمود. البته الزمه این امر آن است که در نخستین گام مفهوم هنر قدسی به عنوان 

 ترین هنر مرتبط با دین شکافته شده و به وضوح بیان گردد.  ارزشی

ته بدون سگاه نتوانهیچ در حقیقت انسانت و های تاریخی بشر همان اعتقادات و روش زیستن اسدین به عنوان یکی از پایه

توان امری صرفاً انتزاعی دانست بلکه واقعیتی است که سوی دیگر هنر را نمی از (.63، ص 1315)اسدی،  کند یزندگ یند

خ (. از ابتدای تاری12ص ، 1315اعوانی، )در تمامی جوانب زندگی ظهور و تجلی دارد و زندگی بشر کامالً با آن عجین است 

های چه نظری بر تاریخ هنر بیفکنیم خواهیم دید که از گذشتهای برای تجلی مادی باورها بوده است و چنانبشر هنر وسیله

گوید ادیان بشر و هنرهای آفریده او همواره در هم مایه دینی دارند. اشتروف میدور عمده آثار هنری، حال و هوا و درون

 (.23ص ، 1311مستلزم توجه به دیگری است )رامین،  اند و فهم و درک هر یکتنیده بوده

ارزش گردد انسان متعالی ناخودآگاه به موجودی بیمعنی تلقی میشناسانه بیهای اعتقادی و هستیامروزه که تکیه بر پایه

یت و ه معنوغفلت از همین نیاز اساسی انسان ب .بدل گشته و روح متعالی هنر در ظواهر و مادیات رنگ باخته است و مادی

(. در حقیقت نباید 3ص ، 1319است )صادقی،  تهی ساخته ،هویت، زیبایی و کمالکه هنر معاصر را از  ایمان درونی است

ود و حق شای است که به عنوان هنر غیردینی طرح میتر از مقولهایمقوله هنر را منفک از دین تصور کرد. هنر دینی ریشه

تی هستی. هنر، آمیختن با جان هس مبدأسخی است برای پرسش اساسی رابطه انسان با مطلب این است که هنر متعالی پا

 (.113و 112، صص 1312مظاهری، )برای درک لذت وصال بوده و از این رو شایان توجه و اهتمام بسیار است 

 ید که خاک درگه اهل هنر شویبا گر در سرت هوای وصال است حافظا

 روش تحقیق -2

 شدهرائهادرک اهمیت هنر و دین در زندگی بشر، رابطه بین این دو تبیین شده است. سپس مفاهیم  در مقاله حاضر پس از

 ای، بهآوری شده بر اساس مطالعات اسنادی کتابخانهگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نظرات جمعاز سوی پژوهش

ی بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نهایتاً با معرف بندی شده از مفاهیم و تعاریف موردیابی به ساختاری طبقهمنظور دست

نظران اهداف و کارکردهای آن، در مطالعات پیشین استخراج و به عنوان ترین هنر مرتبط با دین از دید صاحبابعاد ارزشی

 اصول ارزیابی آثار معرفی خواهد شد.
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 دین و هنر   -3

کنند. هر دو کننده فراهم میو خصوصیت تعالی و تنزل را برای نظارهاند تر هنر هر دو توصیف نشدنیدین و در مقامی پایین

اند که ممکن است تجربه زیباشناختی هنری برای بر انگیختن تجربه دینی به کار رود. افالطون معتقد قدر به هم نزدیکآن

 .(4ص ، 1391هری راد، مط)شود آید با خداوند متحد میگاه که زیبایی مطلق به عنوان غایت به تجربه درمیاست آن

هنر هیچ  یابد و بدون آن،دانند و معتقدند که بر مبنای علم قدسی نظم میحکمای جاویدان خرد، هنر را فضیلتی عقالنی می

(. دکتر علی 31ص ، 1319)کمالی زاده،  دانددلیلی برای وجود نخواهد داشت. سهروردی نیز هنر و علم را از انوار مجرد می

یابد به کند و هستی را در برابر خویش اندک میاست هنر تجلی روحی است که آنچه هست سیرش نمیشریعتی معتقد 

 .(4ص ، 1391مطهری راد، ) عبارت دیگر روح هنر تشنه تعالی است

های خاص خود هدایت نماید و با اصول و ارزشیرات خاص خویش را بر هنر ظاهر میتأث( دین 1312ی زاده )نق به عقیده

های خویش و نیز هایی است که انسان همواره برای بیان آرماناز زمینه هنر شود چرا کهدار میدادن به آن را عهدهو جهت

ها از آن بهره گرفته است. دین به طور عام با هنر نسبت داشته، از آن بهره گرفته، به آن غنا در راه وصول به آن آرمان

ابالً هنر نیز از تعالیم دینی و مضامین معنوی آن کسب فیض نموده است. بخشیده و در تکامل آن نقش داشته است. متق

گاه (. از دیدگاه او هرگاه هنر معماری خاست64، ص 1312نقی زاده، )داند وی رابطه دین و هنر را رابطه کالبد و روح می

ل رشد و تعالی گردد و هنر نیز تواند عامدینی داشته باشد انسان را به مشاهده شهود سوق خواهد داد. در واقع دین می

ها و مبانی معنوی دین را به نحوی مناسب به نمایش گذارد. حاصل این تعامل بروز و ظهور هنرهایی است تواند ارزشمی

( اساس هر هنری را حکمت معنوی، صنعت 1951(. بورکهارت )251، ص 1314نقی زاده، )که به صفت دینی متصف هستند 

داند. حقیقت هنر از دیدگاه او شهود عقالنی است و حکمت معنوی در زیباترین صورت هندسه( می)فن و مهارت( و علم )

یابد. این حکمت مظهر وحی الهی و احادیث قدسی و سنت است که از کالم الهی که همان صورت هنری است تجلی می

گاهی انسان نسبت به خودش گردد و این تواند عامل علم و آبه عقیده وی هنر می (11ص ، 1311مددپور، گیرد. )نشأت می

رساند. آدمی در این پروسه، فضای متافیزیکی را تجربه خواهد کرد فرایند او را از حضیض خاک برکنده به اوج معنویت می

ای از وجود در که کیفیتی ورای محسوسات این جهانی دارد، فضایی کیفی که صرفاً بعد و امتداد نیست بلکه به عنوان مرتبه

(. بدین ترتیب فلسفه مبتنی بر معماری و معماری مبتنی بر نگرش 61، ص 1311شود )بورکهارت، ال وجد تجربه میح

 (.12، ص 1369گیرد. هر هنر دینی مبتنی است بر یک علم به صور و قوالب )بورکهارت، شکل می

هنر دینی را اعتقاد به تجلی و ظهور  مبنای صورت و معنا در« صورت و معنا در هنر دینی»( در مقاله 1311مینا صدری )

های عالم عالوه بر صورت ظاهری حقیقتی دارند که به اسماء الهی رجوع کند که تمامی پدیدهداند وی بیان میخداوند می

، 1311، اند )صدریگر عوالمی هستند که عرفا در قالب مراتب تجلی اسماء الهی به بیان آن پرداختهدارد و هنرمندان توصیف

 عالم آن های نفسانی هستی است و منشأامر قدسی تجلی عوالم برتر در ساحت( 1319از نظر سید حسین نصر )(. 69ص 

سو و شناخت علم قدسی از سوی دیگر رو، هنرمند کسی است که از طریق عروج به عالم روحانی از یکاز این .روحانی است

داند: شناسایی می( هنر کامل با سه اصل اساسی قابل1912شوان )( 512ص ، 1311)نصر،  گرددقادر به آفرینش هنری می

که شرط معنوی است و بدون آن هنر حق وجود ندارد(، دوم دقت جنبه رمزی و تمثیلی )اول شرافت و اصالت محتویات آن 

محتوای ترین عامل در هنر مقدس را وی مهم (.45، ص 1316ها )تاجدینی، و سوم خلوص سبک یا ظرافت خطوط و رنگ

 .(96ص ، 1312داند )شوان، اثر و نحوه به کار بردن آن می

ر در هنگام آفرینش اث» گویدمی« درآمدی بر فلسفه هنر از دیدگاه فیلسوفان بزرگ اسالمی»( در مقاله 1315هاشم نژاد )

ای هنر، حقیقت و شود در وردهد تعاملی که سبب میهنری، تعاملی پویا و روحانی میان هنرمند و جهان هستی رخ می

هنر قدسی، صرفاً از وهم هنرمند  .که در ورای طبیعت زمینی، افقی بیکران وجود داردمفهومی آسمانی، نمایان شود چنان
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پذیر در وجود هنرمند امکان صیناشی نشده؛ بلکه نتیجه رویت و شهود واقعیتی عینی است که فقط با شعور و آگاهی خا

 (.331ص ، 1315هاشم نژاد، ) «است

 نظرانهنر قدسی از دیدگاه صاحب -4

های در تمدن سنتی که هرگونه فعالیتی مبتنی بر اصول الهی است، هنر نیز استثنا نیست و در عین حال که به ضرورت

(. 16، ص 1311بخشد )نصر، می تحققکنندگان و سیر معنوی هنرمند را نیز زندگی مربوط است نیازهای روحی استفاده

ت بلکه نیس متداولشود مقصود از سنت صرف عادات و رسوم که از هنر به عنوان هنر سنتی نام برده می بنابراین هنگامی

(. هنر سنتی دارای منشأ دینی و روحانی بوده و به 31ص ، 1311آوینی، ) صراط روحانی و متافیزیکی آن مورد نظر است

شود یم مشاهده آن شئون تمام در متافیزیکی لیاتتج که ایگونه شدت تحت تأثیر وحی و مناسک مذهبی قرار دارد. به

 (.11ص ، 1311)مهرپویا، 

تیتوس  و چون رنه گنون، فریتهوف شوان، آنانداکوماراسوامیقرن گذشته در غرب نویسندگانی همیمنبه طور کل در طول 

بسته به نوع ارتباط میان هنر و (. هر یک از آنان 31ص ، 1311آوینی، ) اندبورکهارت در آثار خویش به این موضوع پرداخته

توان ده را میترین مفاهیم بیان شاند که اصلیدین مفاهیم متفاوتی برای تبیین این موضوع برگزیده و مورد بررسی قرار داده

ند دانهرچند برخی نویسندگان هنر دینی را همان هنر قدسی می در قالب هنر سنتی، هنر دینی و هنر مقدس برشمرد.

 اراید هنری اثر هر. است وابسته هنر در دین تجلی دامنه به مفاهیم این تمایز وجه ترینمشخص (.39، ص 1311 )فیروزان،

 برخی نظر رد البته. باشد الوهیت با مرتبط و دین از برخاسته تواندمی جوانب این دوی هر یا یکی که است صورتی و محتوا

 . است متفاوت مفاهیم این پردازاننظریه از ریبسیا اعتقاد به اما است قدسی هنر همان دینی هنر

 ٬برندمی کار به مذهبی موضوعی واجد هنری اثر هر درباره را مقدس هنر واژه که هنر مورخان» (1961بورکهارت ) نظر در

 از هنر موضوع که نیست کافی ٬نامید مقدس را هنری بتوان کهآن برای. است صورت اساساً هنر که کنندمی فراموش

 بقال که هنری تنها. دهد گواهی منبع همان وجود بر نیز هنر آن صوری زبان باید بلکه ٬باشد گرفته نشأت روحانی یقتیحق

، ص 1369 بورکهارت،) «است صفتی چنین شایسته ٬سازد منعکس را مشخصی مذهب خاص روحانی بینش نیز صورتش و

که امروزه نوعی هنر مذهبی وجود دارد هانی باشد. درحالیاز نظر وی هنر قدسی هرگز ممکن نیست دنیوی یا این ج (.134

ترین تمایز هنر دینی و هنر قدسی در های اجرای آن غیر سنتی است. اصلیکه صرفاً موضوع مذهبی دارد اما صور و شیوه

رفته و گاندیشه بورکهارت شکل و زبان صوری است. از دیدگاه وی هنر قدسی موضوعی دارد که از حقیقتی روحانی نشأت 

عالوه بر این باید زبان صوری آن نیز بر وجود همان منبع گواهی دهد. هنری که تنها محتوای دینی داشته باشد هنر دینی 

 (.4ص ، 1369بورکهارت، ) است و هنری که صورت و مضمون آن دینی باشد هنر قدسی خواهد بود

ه داند بهای فرم و محتوا در این دو هنر میربوط به ویژگی( نیز مانند بورکهارت عمده تمایز هنر دینی را م1315اعوانی )

گفته وی هنر دینی مقدس نیست ولی هر هنر مقدسی دینی است، هر چیز که موضوعی دینی داشته باشد دینی است اما 

 (.319، ص 1315اعوانی، ) چنان نیست که حتماً مقدس باشد

قدسی صرفاً  . هنر( نیز میان این دو تفاوت اساسی وجود دارد1319نصر )چون دکتر سید حسین به اعتقاد اندیشمندانی هم

واسطه به مبانی روحانی مذکور بازگشت دارند از این رو هنر دینی( است که به طور بی)بیانگر آن گروه از تجلیات سنتی 

انی برخوردار است و نمادپردازی روح مضمونقدسی دارای پیوند نزدیک با اعمال مذهبی و آداب راز آشنایی است که از 

 ( .39ص ، 1311)آوینی، 
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هنر » یکتفکداند. ینی میهنر د یافتهیصوجه تخص را هنر مقدس یرتعب «اصول هنر دینی»( در مقاله 1319تقی دخت )

 یند یکممکن است صرفاً نه از  ی،روحان 1مایه و صورتدرون یاست که هنرِ دارا همالحظ ینبا ا «ینیهنر د»از « مقدس

 گنجد، اما در ذات خود مقدس است،نمی یزن یند یکهای متعارف که در قالب یدیو عقا یهای روحاناز آموزهکه  ابتث

خواند و آن  هنر مقدس یدعام باشد، با یهای مقدس و روحانرا که منشأ الهام آن، آموزه یهنر نگرش یندر ا باشد.ملهم 

 ینتوان گفت بمی یگرد یانبه بمد نظر است.  خاص یعتشر یاین د یک هایآموزه رود، یه کار مینی بجا که لفظ هنر د

و  ی، ضمن واجد بودن موضوع و باطن مذهباین هنرها باید نسبت عام و خاص مطلق برقرار است. ینیهنر مقدس و هنر د

( یعتبط به دور )دورتر از یکه اشاره رمز یخود داشته باشد؛ صورت یعیسان طبمتفاوت از صورت هم یمقدس )معنا(، صورت

 (.2ص ، 1319)تقی دخت،  داشته باشد

( هنر مرتبط با دین واجد دو وجه بارز است یکی هنر قدسی و دیگری هنر دینی. هنر قدسی مستقیماً 1312از نظر نقی زاده )

توان گیرد. هنر قدسی را میهای دینی مورد استفاده قرار میی دینی سرچشمه گرفته و برای آیینهاارزشو بال واسطه از 

، ص 1312پردازد )نقی زاده، ای از هنر دینی تلقی نمود که به صیقل دادن و ارتقای روح و معنای حیات انسان میشاخه

شود که در واقع همان وجه چون مد، سفارش و یا جو عمومی آثار به نام دین و با تم دینی ایجاد می(. گاه به دالیلی هم63

ما هنر دینی اصیل که وجه اعالی آن هنر قدسی است از فکر دینی و قدسی نشأت ا؛ شوندمجازی هنر دینی نامیده می

 (.63، ص 1312گرفته و متذکر به حقایق الهی و معنوی است )نقی زاده، 

دس داند اما این ویژگی را برای هنر مقستاری با دیدگاهی نسبتاً متفاوت ویژگی مهم هنر دینی را موضوع دینی داشتن می

کند. از نظر وی هر هنری که بتواند تأثیر معنوی گذاشته و حال و هوای روحانی را بر انگیزد حتی اگر ینمی شرط الزم معرف

موضوع دینی نداشته باشد مقدس است. در حقیقت هنری که بتواند بر فطرت معنوی انسان تأثیر گذارد و به او صفا و خلوص 

مورد توجه اینکه تقریباً همه متفکران آثار رنسانس و  نکته .(15ص ، 1311ستاری، ) شودفطری ببخشد مقدس نامیده می

اما ستاری همین آثار و حتی برخی را که ؛ دهندباروک را حتی اگر موضوعی دینی داشته باشد در زمره هنر قدسی قرار نمی

 (.4ص ، 1311داند )مهر پویا، هایی از هنر مقدس میاند را نمونهفاقد مضمون دینی

کمتر  نیستند؛ فریتهوف شوانقائل  قدسی هنر و دینی هنر میان گران به طور کل تمایزیدیگر از پژوهش در مقابل برخی

ص ، 1312کند )شوان، ترین بخش آن قلمداد میگونه هنر را مهمهای شکلی و صوری تاکید دارد و محتویات اینبر ویژگی

گیرد و زیبایی آن بیش از هر چیز از حقیقت معنوی و لذا از هنر دینی اغلب هدف زیبایی را نادیده می»گوید: (. وی می96

، صص 1312)شووان،  «گیرددقت جنبه رمزی و تمثیلی و نیز از فایده آن برای اعمال آیینی و مشاهده عرفانی سرچشمه می

99.) 

هی است ذهبی و الگر مضامین مهنر دینی روایت»گوید: کند و مینوروزی طلب نیز هنر دینی و قدسی را یکسان فرض می

یرنده موضوع هنر است و از جنبه دیگر نحوه تشکل ساختار صوری هنر است که توأمان دربرگو دینی بودن از یک جنبه 

 (.5، ص 1311)نوروزی طلب،  «کندبیان هنر را دینی می

 رایها و بتردگی آنی دیگری نیز در این حوزه صورت گرفته که با توجه به گسهاپژوهشعالوه بر آنچه بدان اشاره شد 

 شده گردآوری 1 جدول در آنان نظرات خارجی و داخلی نظرانصاحب توسط شده، ارائه مفاهیم و تعاریف بهتر فهم و درک

 .است
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 (نگارندگان: منبع) دین با مرتبط هنرهای پیرامون نظرانصاحب سوی از شده ارائه مفاهیم -1 شماره جدول

 

 

 

 ننظراصاحب تعریف مفهوم مفاهیم 

ی
سنت

ر 
هن

 

 باشد.مند میهای سنت بهرهاست و از سرچشمه روحانی و دینی منشأ که دارای هنری معادل با هنر دینی
 (1311ایرج داداشی )

 (1311) یاپوحسین مهر 

 (1319نصر )سید حسین  هنری حائز ارزش روحانی که مستقیماً با آداب خاص یا مناسک عام مذهبی ارتباطی ندارد.

 (1311طلب ) نوروزی علیرضا  تمدنى. و فرهنگی، دینى سنن از هایىجنبه بر مبتنی هنرهایى

ی
دس

ر ق
هن

 

 (1951) میرچا الیاده .نمایدمی ناپذیرجدایی طبیعی دنیای با اشیایی که در، مادی عالم از فراتر ،تجلی امری

 .دهد یوجود همان منبع گواه بر یزآن ن یو زبان صور یروحان یقتینشأت گرفته از حق آن موضوع ی کههنر

 (1961) تیتوس بورکهارت

 (1315) اعوانی غالمرضا

 (1311) بهنام کامرانی

واسطه با رموز و مناسک دینی و روحانی آن سنت دارد. هنری که امر الهی در ای از هنر سنتی که ارتباطی بیشاخه

 تاباندمی زبا خود در را طبیعی فوق جهان از پرتوییآن همواره حضور دارد و 

 (1311) ایرج داداشی

 (1319) سید حسین نصر

 (1311) ژان لویی میشون

 (1312) محمد نقی زاده است. دینی هایآیین دینی و کارکردش هایارزش که منشأ آن دینی هنر اعالی وجه

 (1311) حسین مهرپویا ق دارد.هنری که هر چند دینی است ولی با اشراق و معنویت باالیی هم دم است و ریشه در عرفان و اشرا

ی
دین

یا 
ی 

دس
ر ق

هن
 

 (1311) گران ریخته محمدرضا . مجرد عوالم به اتصال حقیقی و عشق دینی، عوالم ظهور حقیقت، تحقق هنری مرتبط با

 (1311) طلب نوروزی علیرضا دینی و بیان دینی صوری ساختار تشکل نحوه با موضوع دینی، هنری است

 (1311) کارعبدالحمید نقره .است دینی باطن و دینی قالب و صورت دارای دینی محتوای و مضمون رب عالوه که هنری

 (1315) زهرا رهنورد شود. ای زیباشناختی از امر قدسی است که از ساحتی فراتر از ماده و آسمانی صادر میتجربه

 (1391ددی )علیرضا علی م .باشد مشهود قدسی و متعال امر حضور آن در که هنری

 ضمن واجد بودن موضوع و باطن و ی و عقاید یک دین خاص باشدهای روحانکه منشأ الهام آن، آموزه یهنر

 باشد داشته« دور»به  یداشته باشند که اشاره رمز ی، صورتمذهبی
 (1319) محمدرضا تقی دخت

ی
عنو

ر م
هن

 

 (1315) اعوانی غالمرضا .اشدب دینی نیز آن محتوای و فرم هایویژگی که دینی موضوع با هنر

های فردی اند و بیشتر حاوی حساسیتهنرهایی که به آثار دینی اشاره دارند ولی در یک سنت دینی نظام نگرفته

 هستند
 (1311) بهنام کامرانی

 نتمد به وابسته که نمودى هر در و اندبوده آن معمار سنت و مقدس امر که است تمدنى هاىجلوه از ایجلوه

 .کندمی گرىجلوه باشد معنوى
 (1311) طلب نوروزی علیرضا

 (1319) کاندینسکی آورد.گیری بشر را فراهم میهنری آمیخته با معرفتی خاص که نیاز به اوج

ر 
هن

د
ی

ین
 (

ی(
دس

ه ق
شب

ی، 
هب

مذ
 

 هنری با موضوع و محتوای دینی. )گرچه صورت و شکل آن دینی نباشد.(

 (1961) تیتوس بورکهارت

 (1315) غالمرضا اعوانی

 (1311) ستاری جالل

 (1311) بهنام کامرانی

 (1319) سید حسین نصر

حماع ا نگاری، شمایل یا موضوع قرارگیری، یا اجرا محل های آن دینی باشد: کارکرد،هنری که یکی از این ویژگی

 اثر هنری. گرایش ی هنرمند،روحیه کننده از اثر،حمایت
 (1996) کاپادونا
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 ردهایکارک بررسی سویی نیزاز  دارد، را خود خاص تعریف متفکران از یک هر نزد مقدس هنر شودمی مشاهده که گونههمان

برای آنکه بتوان از تمامی نظریات باال به منظور . بود نخواهد پذیرامکان خاص تعریفی کردن مشخص بدون مقدس هنر

ترین هنر مرتبط با دین و معادل فصل مشترک د آن را به عنوان ارزشیاستخراج کارکردهای هنر قدسی استفاده نمود، بای

 و آیین با مرتبط) دینی موضوع است با مقدس هنری تمامی نظریات پیشین معرفی نمود که در این صورت باید گفت هنر

 استا تعاریف هنردر همین ر. دهدمی گواهی آن روحانی منشأ وجود بر نیز آن اجرای قالب و صورت که( خاص دینی مناسک

 دینی الزاماً هک است روحانی صورت و منشأ متعالی با هنری سنتی هنر سنتی و هنر دینی نیز بدین گونه بیان خواهد شد:

یا به  سنتی الزاماً آن قالب و صورت که است دینی موضوع با هنری دینی هنر و باشدنمی( خاص دینی آیین با مرتبط)

 :دهدمی نشان شده ارائه تعریف اساس بر را هنر سه این موقعیت 1 مارهش نمودار. نیست عبارتی معنوی

 

 

 

 

 

 

 

 

ی خود به طرح هاپژوهشنظران در الزم به ذکر است عالوه بر جایگاه صورت و معنا در این هنر، برخی دیگر از صاحب

در اینجا با توجه به روشن شدن حوزه تعریفی بندی نمود که توان آن را در دو دسته مجزا طبقهاند که میمطالبی پرداخته

 منظور درک بهتر ابعاد موضوع به تبیین این مطالب پرداخته خواهد شد. به هنر قدسی در پژوهش

 مقدس هنر گیریچگونگی شکل -3-1

 جان در مقدس حقیقت و شودمی دور محوریانسان و فردگرایی از هنر که آنجایی افتدمی اتفاق بزرگ سنتی در مقدس هنر

 هب نزدیکی و لقا به انسان میل از ناشی شعف و ذوق یزاییده، هنر (. این151، ص 1311کامرانی، ) دواندمی ریشه دلش و

 و کبیر عالم سوی به طریق طی فرایند از ناشی عروج و تعالی، پاکیزگی، قداست ینتیجه در که هنری؛ است تعالی حق

 (.41، ص 1319)بمانیان، است یافته نمود، معنا جهان

 تصویر، یزیبای به کریم قرآن از «الحسنی اسماء له المصور البارء الخالق هو اهلل» آیه در هنر قدسی آمدن وجود به چگونگی

، خالق سپس؛ است «اهلل» عقالنیت یمرحله در آن از پس. است «هو» مرحله باالترین» که است شده بیان گونهاین به و

 مخلوق( بارء) شودمی خلق آنچه. کندمی خلق ماده عالم در را صفاتی و آوردمی هستی به ینیست از را ها پدیده یهمه

 له) قضاوت معیار و است آفرین صورت( مصور) نهایتاً هنرمند این. است مختلف های شکل و هارنگ و هاصورت با متکثر

 مسیر مانند مسیر در باید هنر پس؛ است کرده پیدا تجلی صفات این با که دارد مشخصی شناسی زیبایی( الحسنی اسماء

 سوی به ار او و «بوده حسن صفات تمام بر مبتنی که ببرد خالقیتی و ابداع سمت به مختلف هایصورت از را انسان، فوق

 .(111 ص، 1311، کارنقره) سازد رهنمون، است هستی کرانبی در چیز همه تجلی مبدأ که( هو) وحدتی و مرکز

رای شود در ودهد تعاملی که سبب میر هنری تعاملی پویا و روحانی میان هنرمند و جهان هستی رخ میهنگام آفرینش اث

کران هنر، حقیقت و مفهومی شگرف، رمزآلود و آسمانی نمایان و توجه برانگیز شود. چنانکه در ورای طبیعت زمینی افقی بی

 ( .331، ص 1315هاشم نژاد، ) وجود دارد

 (نگارندگان: منبع) تعریف هنر دینی، سنتی و مقدس در ارتباط با یکدیگر های حوزه -1نمودار شماره 

 هنردینی
 هنر

 مقدس
 هنر سنتی

 هنرناسوتی

 هنرناسوتی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


113 

 

، پاکیزگی ،قداست ینتیجه در که هنری؛ است تعالی حق به نزدیکی و لقا به انسان میل از ناشی شعف یزاییده، هنر این

 .(111 ص، 1311، کارنقره) است یافته نمود، معنا جهان و کبیر عالم سوی به طریق طی فرایند از ناشی عروج و تعالی

 هنر هرگونه در هارنگ و هاقالب، نمادها، هارتصو نصر نیز امر مقدس را منشأ هنر قدسی دانسته از نظر وی سرچشمۀ

 زرگب تفاوت ریشه و بخشدمی تعالی هنرمند به که است معنوی و ما بعد الطبیعی عالم بلکه هنرمند فردی روان نه قدسی

 ستا فریدهآ را هنر آن که است مقدس امر خود این ناپذیرند زیراجدایی اینجا در تقدس و جا است. هنرهمین از این هنر نیز

 .(352و ص  335نصر ص -قدسی امر جستجوی در)

 مقدس هنر در هنرمند جایگاه -3-2

 صیشخ هنرمند، ادیان از بسیاری در، نامید قدسی هنر توانمی را هنر که است مهمی دالیل از یکی او معنویت و هنرمند

 دهنرمن؛ باشدمی هنرمند روح سازیپاک ونچهم، خالق فرآیند این سرآغاز و کندمی معنوی طریقی واقف را خود که است

 (.61 ص، 1311، نصر)گیرد  پیش در را( ریاضت) نفس تزکیه راه این در باید

دهد و عقل جزیی با عقل کلی متصل و متحد در هنر قدسی هنرمند از فطرت اول به فطرت ثانی می رود، فتوح روی می

 رشد در ایسازنده نقش تواندمی، گیرد سرچشمه عارف و متعهد نرمنده از که زمانی، هنر(. 234، ص 1311بسیج، ) گرددمی

 .(12 ص ،1311پورحسن درزی، ) باشد دین از جزئی و دین اهداف با راستا هم معنا این به و باشد داشته هاانسان بالندگی و

نری . از نظر وی هنر قدسی ههای هنرمند اصیل دینی و هنر دینی قدسی پرداخته استدر این زمینه مدد پور به ذکر ویژگی

نیست که هر کس در مقام تجربه آن بر آید. این هنر مختص اولیا اهلل و الزمه نیل به آن، داشتن صرافت طبع و سادگی 

های ربانی است نه استغراق در رسوبات خودپرستی که هنرمندانی چون است. از دید او هنر قدسی نوعی مکاشفه روحی جلوه

 سیر اینکه به بسته گران نیز هنر را(. ریخته152 ، ص1312ورزند )مدد پور، یا ناخودآگاه بدان اصرار میآنژ خودآگاه میکل

 .(5 ، ص1311داند )ریخته گران، می قدسی غیر یا قدسی النفس وجه یا باشد الرب وجه باب هنرمند از

 اییهصورت خویش به آفرینش عرفانی تمشاهدا و معنوی هایتجربه برای هنرمند مؤمنان و قدسی در حقیقت هنرمندان

 تا آیدمی بر صدد در، دنیوی درک هجران از پس، قدسی هنر در هنرمند .(6 ، ص1311نوروزی طلب، )پردازند هنری می

 به حظهل تا شودمی عرفانی وارد سلوکی وادی به اساس این بر و گرداند نزدیک باری تعالی ذات به را خویش ممکن حد در

 ملکوتی این احساس از نیز را دیگران و بخشد التیامی خویش درونی غربت بر و گردد نزدیک دوست حضرت تانآس به لحظه

، 1311گردد )مددپور، می آغاز هنرمند عرفانی سلوک مراتب که است چنیناین و گرداند مستفید هنری ایتجربه بستر در

 (.142ص 

گردد. ناخت علم قدسی از سوی دیگر قادر به آفرینش هنری میسو و شهنرمند قدسی به واسطه انضباط معنوی از یک

 پیام تدریاف برای الزم آمادگی معنوی، سلوکی با و بزداید خود از را نفسانی ( وی نیاز دارد که شوایب512 ، ص1311)نصر، 

 کمال زیبایی و و قیقتح تجلی گر نظاره الهی مطلق انوار برابر در آینه چون بایستی هنرمند .کند فراهم خود در را الهی

 کند شاءان مناسب، قالب در را خویش مشاهدات که بایستی نماید. پس منعکس اشهنری آثار در را الهی انوار و باشد مطلق

 (.1 ، ص1311کند )نوروزی طلب،  پیدا را دیگران برای ظهور امکان هنری، اثر در خداوندی زیبایی تا

 گفتمانی با تاس کوشیده همواره، بشری سازهویت عامل یگانه مثابه به معنویت هب وقوف با که هنرمند قدسی فردیست است

 مادی کالبدی و ساختار در را مقدسات و معنویت، متنوع و رازگونه، آواهم، متعادل، پویا عناصری از گیریبهره و استعالیی

 مادی قیود از وا گسست ینتیجه در که یتیهو؛ باشد آدمی برای متمایز هویتی سازسبب رهگذر این از و بکشاند تصویر به

 (.31 ، ص1319بمانیان، ) شودمی حاصل جاودانگی و ملکوت به نیل و

 و تعالییاس گفتمانی با است کوشیده همواره، بشری ساز هویت عامل یگانه مثابه با معنویت به وقوف با هنرمند قدسی

 سازسبب ات بکشاند تصویر به مادی کالبدی و ساختار در را معنویت، متنوع و رازگونه، متعادل، پویا عناصری از گیریبهره
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 یحلقه ،شودمی حاصل ملکوت به نیل و مادی قیود از او گسست ینتیجه در که هویتی؛ باشد آدمی برای متمایز هویتی

 ایمان و عنویتم، است آدمی ساز هویت اخص طور به آنچه زیرا؛ جویدمی را آن غربت سرای این در آدمی که ایگمشده

، انانس وجودی ابعاد در حضورش که معنویتی؛ است مطلق معنویتی و وحدانیت به خاطر تعلق همان ایمان. است درونی

 ماالتک کرده، تحصیل پوچی سردرگمی و گرداند؛ و نبودش فرد را دچارمی تقربش در غرق و بخشدمی او به ایویژه اعتبار

 (.41 ، ص1319ان، بمانی) گرداندمی را محال شایسته

 از پیش آنکه حال. شودمی زنده وجودش در عشق شور، الهی الهام و کشف و جذبه از پس، سالکی چونهم، هنرمندی هر

 طبیعی حُب همان که پرستی نفس به گاهی، نازل مرتبه در او. بود محدود، حس عالم در محاکاتش، حقیقی عشق با آشنایی

 مقدمه و ودر می فراتر یوانیح و غریزی مرتبه از، تر عالی مرحله در اما، کندمی سقوط (نیست عشق آن عنو شایسته و) است

 چون و است جهانی آن معشوقی جویای عاشقی هر مانند، (. هنرمند2، ص 1311آید )باوندیان، می پدید او در معنوی عشق

، هنر اندتهگف که است چنین و سپاردمی او خیال به دل و بردمی پناه او یاد به، یابدنمی محسوس در عالم را معشوقی چنین

 اگر و دمدمی هنر پیکر در شیدایی روح که است عشق مسیحای. است عشق در هست هرچه شیدایی و است شیدایی تجلی

 هنرِ جان، داییشی. اندگرفته باز را هنر، بازگیرند انسان از را شیدایی اگر. نیست بیش مرده جسدی نیز هنر، روح این نباشد

 (.3، ص 1311دارد )باوندیان،  عشق در ریشه، خود اما؛ است

 و داریند یپدیدآورنده یک توسط بلکه، سازدمی متبلور و متجلی را دینی هاارزش و باورها تنها نه دینی بنابراین هنر

 مراحل دلیل به هم و أثیرت و غایت لحاظ به هم و فاعل نظر از هم، این هنر .است آمده پدید ایمانی یتجربه از برخوردار

 کار و سر حکمت و دریافت با اساساً قدسی هنر (.211 ، ص1313)همتی،  است عیارتمام و دینی ایصبغه دارای، تکوین

 به هک است شهودی به بخشیدن کالبدی تجلی پی در همواره هنرمند معنوی هنر قلمرو در. است استوار حکمت بر دارد و

 دسترسی آن هب سهولت به کسی هر که است نبوغی نیازمند آن زیبایی بیان در هنرمند توانایی و دشهو مرتبه. است رسیده آن

 هب نسبت هنرمند نگرش ماهیت به الهى سنن، معنوى و دینى تفکر و الهى نگرش در (15 ص ،1312نقی زاده، . )ندارد

 از. کندمی آشکار هنرى اثر در را آن و شدبخمی تعیّن هنرمند هویت به نیز هنرمند نگرش. دهندمی شکل هستى جهان

 .Seligman, 1930 -1935, p) گیرندمی نشئت هنرمند هویت از همگى که کندمی پیدا خاص هایىماهیت هنرى اثر، رواین

 پرده اثرش اب وی بلکه، نیست آفریننده هرگز هنرمند قدسی، خود نهایتاً توجه به این نکته ضروری است که به واقع (.540

 (.5 ص، 1311، بختیار و اردالن) است زیبایی و جمال سراسر که حقیقتی دارد،برمی حقیقت رخسار از

 نقش و کارکردهای هنر مقدس  -4

 یشهر باال عالم دارد، از تجرّد عالم در ریشه است، مکان و زمان از فراتر سازد،می منتقل بشر به را الهی پیامی قدسی هنر

 از و بپردازد الهوت به سره یک که نیست هاواقعیت از بریده و انتزاعی امّا. گرددمی متجلی سمانیج جهان در و گرفته

 (.261 ص ،1313است )همتی،  دور به فریب از و دارد واقعیت در ریشه بلکه، شود غافل روزمرّه زندگی و ناسوت

 عالم گاهتجلی برترین مثابه به که کبریایی و واال مقامی با است باطنی رهیافتی و کیفی ایسیطره، قدسی هنر بنابراین

 و الیمتع گفتمانی برقراری با است تالش در همواره و گرددمی متجلی مادی و نفسانی ساحتی و صور، قالب در روحانی

 آشکار را ایمان رمزوار حضور، نماید عرضه دیدگان بر را متعالی حقیقی یگانگی و وحدت، مقدس ذاتی و عرفانی قرائتی

 ساحت وصال و شهود به دستیابی که را آدمیان فطری و ذاتی دغدغه که بخشد سامان ایگونه به را مادی عالم، سازد

 (.42، ص 1319)بمانیان،آورد  فراهم، مادیات بستر از را آدمی یعارفانه عروج بستر و بخشد التیام، است تعالی حق مقدس

اند که در حقیقت های خود پیرامون هنر قدسی به مواردی اشاره نمودهنظران گاه در پژوهشتوان مشاهده نمود صاحبمی

ا ی توان به هدایت انسان، تجلی عوالم برتر هستی ودهنده اهداف و کارکردهای هنر قدسی است که از این میان مینشان

ن هنر از میان نظریات ارائه کمک به ماندگاری ادیان اشاره نمود. در این بخش از مقاله سعی شده تا اهداف و کارکردهای ای
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گردآوری اهداف و کارکردهای  2بندی نمود. بر این اساس جدول شماره ها را طبقهشده استخراج گردد تا بتوان در ادامه آن

 باشد:نظران میهنر قدسی از دیدگاه صاحب

 

 (نظران )منبع: نگارندگاناهداف و کارکردهای هنر قدسی از دیدگاه صاحب -2جدول شماره 

 نظرانصاحب کارکرد مطرح شده

 (1951) اتو اتصال آدمی به قدرت و کمال بیکران

 (1311) طلب نوروزی علیرضا -(1349) یدرهربرت  -(1951) اتو تجلی امر قدسی

 رج داداشیای -(1315) یاعوانغالمرضا  -(1315نصر )سید حسین  -(1314) بلخاری قهی -(1951) اتو هدایت انسان به سوی خدا و امر قدسی

 (1314) بلخاری قهی -(1311) مهدی فرخی -(1311) محمد نقی زاده -(1311)

 (1314) بلخاری قهی -(1311) بهنام کامرانی -(1951) بورکهارت تجلی ماهیت رمزوار عالم

 (1316) اصغر فهیمی فر -(1316) جالل ستاری -(1951) بورکهارت رها ساختن انسان از کثرات مادی

 (1951) بورکهارت ی به جهان مادیمعنویت بخش

 (1314) بلخاری قهی -(1311) محمد نقی زاده -(1316) جالل ستاری -(1951) بورکهارت مخاطب در معنوی الهام روحانی و اثر ایجاد

 (1311) محمد نقی زاده -(1341) یمطهرمرتضی  رفع غربت بشر در جهان مادی

 (1319سروش )محمد مهدی گودرزی  -(1313) کاپادونا -(1349) دیرهربرت  کمک به درک تجربه، یا آیین دینی

 (1319سروش )محمد مهدی گودرزی  -(1313) همایون همتی -(1311) مهدی فرخی های ادیانتجلی باورها و ارزش

 قاسم پور حسن درزی -(1312) وفر چارلز تالیا -(1311) طلب نوروزی علیرضا -(1349) یدرهربرت  هاهای آننشر و جاودانه ساختن ادیان و آموزه

 (1319سروش )محمد مهدی گودرزی  -(1311)

 (1311) محمد نقی زاده -(1314) بلخاری قهی عرضه حقیقت متعالی

 (1316) جالل ستاری -(1314) بلخاری قهی دهی به عالم مادینظم و سامان

 (1314) بلخاری قهی -(1311) ایرج داداشی ایجاد شهود محض

 (1311) محمد نقی زاده -(1316) جالل ستاری -(1315نصر )سید حسین   ماده به دنبخشی شرافت

 (1315نصر )سید حسین  روحانی و مادی عوالم اتصال

 (1311) محمد نقی زاده -(1311) ایرج داداشی تجلی عالم ماوراء 

 (1319سروش )محمد مهدی گودرزی  -(1311) محمد نقی زاده کمک به دریافت تعالیم دینی

 (1311) محمد نقی زاده تجلی اصول حکمت

 (1311) مهدی فرخی ها نشر اخالق و پاسداری از آن

 (1314) بلخاری قهی -(1313) کاپادونا ارائه راه ارتباط با گیتی.

 (1311) قاسم پور حسن درزی چون عدالتهای اخالقی همتجلی ارزش

 

 گذاری آثار هنر مقدساصول ارزش -5

اش در تحقق اهداف مفروض های موفقیت آن قابلیتترین جنبهد و مشخص است که یکی از اساسیهر چیز هدفی دار

عوامل موثر  ترینتوان گفت از یکی از مهمباشند و میخواهد بود. هنر و به تبع آن هنر قدسی نیز از این قاعده مستثنی نمی

است که برای آن در نظر گرفته شده است. در  افیاش در تحقق اهددر تعیین ارزش یک اثر هنری وابسته به توانمندی

ها را به عنوان اصول توان آننظران ارائه گردید پس میقسمت قبل اهداف و کارکردهای هنر قدسی از دیدگاه صاحب

گذاری یک اثر در حوزه هنری قدسی کارامد دانست. در این بین به منظور سهولت استفاده از این اصول الزم است ارزش

 بندی گردد. های ارائه شده به شکلی مدون و مشخص طبقهاهدیدگ
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بندی نمود دسته کلی طبقه 5اهداف هنر قدسی را در  5توان می 2با نگاهی مجدد به اصول استخراج شده در جدول شماره 

ود. بدین است که به عنوان زیرمجموعه اهداف کلی مورد توجه خواهد ب که تحقق هر یک در ارتباط با اهداف جزیی تری

 بندی شده است:اصول مذکور به شرح زیر طبقه ترتیب

 گذاری آثار در حوزه هنر قدسیبندی اصول ارزشطبقه -3جدول شماره 

  تجلی عالم 

 

 ارائه راه ارتباط با گیتی

 نمود ماهیت رمزوار عالم

 دهی به عالم نظم و سامان

 شرافت بخشیدن به ماده

 تجلی حضور خدا 

 

 ایجاد شهود محض

 جلی امر قدسیت

 عرضه حقیقت متعالی 

 اتصال آدمی به قدرت و کمال بیکران

 هدایت انسان به خدا و امر قدسی 

 القای معنویت 

 

 ایجاد اثر روحانی و الهام معنوی در مخاطب

 اتصال عوالم مادی به عوالم روحانی

 رفع غربت بشر در جهان مادی

 رهایی انسان از کثرات مادی

 تحفظ و اشاعه اخالقیا 

 

 هانشر اصول اخالقی و پاسداری از آن

 چون عدالتهای اخالقی همتجلی ارزش

 تجلی اصول حکمت

 نشر و ماندگار ساختن شرایع 

 

 های ادیانهاارزشتجلی باورها و ارزش

 های ادیاننشر و جاودانه ساختن آموزه

 کمک به دریافت تعالیم دینی

 یا آیین دینی کمک به درک تجربه

 گیری تیجهبندی و نجمع -6

نظران ترین هنر مرتبط با دین معرفی شده است. بررسی دیدگاه صاحبدر این مقاله هنر قدسی به عنوان ارزشی

شود. فصل مشترک تعاریف به عنوان حوزه شده برای این هنر آشکار میهای مطرحپیشین تعدد تعاریف و حوزه

 و ورتص که( خاص دینی مناسک و آیین با رتبطم) دینی موضوع است با هنریمورد قبول تمامی پژوهشگران 

 انانس میل از ناشی شعف و ذوق یاین هنر زاییده .دهدمی گواهی آن روحانی منشأ وجود بر نیز آن اجرای قالب

 کبیر عالم سوی به طریق طی فرایند از ناشی قداست و تعالی ینتیجه در است و تعالی حق به نزدیکی و لقا به

 خویش به آفرینش عرفانی مشاهدات و معنوی هایتجربه برای قدسی هنرمنداناست و  یافته دنمو، معنا جهان و

گیرد که هنر قدسی نیز از این جریان ای در پی هدفی صورت میپردازند. خلق هر پدیدههنری می هاییصورت

نر قدسی . ارزش هشودمستثنی نیست، ارزش هر پدیده نیز متناسب با موفقیت آن در تحقق اهدافش سنجیده می

توان در تحقق اهداف آن بر اساس نظر مخاطبان و پژوهشگران سنجید. این اهداف در پنج دسته کلی را نیز می

حفظ و اشاعه  -4القای معنویت  -3تجلی حضور خدا  -2تجلی عالم  -1گردند: بندی میبدین شرح طبقه

 نشر و ماندگار ساختن شرایع. -5اخالقیات 
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 شماره فرهنگی، ارتباطات اندازچشم شده، جهانی زندگی ضرورت -ادیان گفتگوی(. 1315) حبیب اسدی، -3
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 ،شیعی مساجد معماری در قدسی هایانگارهانگاره و معنوی هویت بازخوانی(. 1319) محمدرضا، بمانیان -1
 11-31 صص، 31 شماره شناسی، شیعه فصلنامه

 تهران: سروش. ی جالل ستاری،ها، ترجمه(. هنر مقدس اصول و روش1369بورکهارت، تیتوس ) -9

جاودانگی و هنر، مجموعه : کتاب های جاویدان در هنر اسالمی،هاارزشرزشا. (1311بورکهارت، تیتوس ) -11
 11-65 انتشارات برگ. صص: مقاالت، ترجمه محمد آوینی، تهران

 هنر، رحمتی انشاءاهلل ترجمۀ، «اسالمی هنر در جاویدیان هایهاارزشارزش» (، 1313) تیتوس، بورکهارت -11
 تهران: تهران، معنویت و

 یمعمار تاریخ کنفرانس اولین کریم، قرآن در معماری تشبیهات و اصطالحات. (1314) حسن، قهی بلخاری -12
 کشور. فرهنگی میراث سازمان: ، تهران1 ج، شهرسازی و

 15-11 صص، 3 شماره، هنر فصلنامه، غرب و شرق در مقدس هنر(. 1362) علی، پایا  -13

 11-3 صص ،11 شماره، اول خطر فصلنامه، دینی هنر پیرامون بحثی(. 1311) قاسم، درزی حسن پور  -14

 (. مبانی هنر معنوی )مجموعه مقاالت(، تهران: سوره مهر.1316تاجدینی )  -15

 شرن و پژوهش دفتر، تهران، رحمتی اهلل انشا ترجمه، بیستم قرن در دین . فلسفه(1312، )چارلز، فرو تالیا -16
 .سهروردی

 .5ماره مجله هنر دینی، ش (. اصول هنر دینی،1319) تقی دخت، محمدرضا -11

 131-121 صص، 41 شماره، هنر مجله، قدسی هنر پیرامون(. 1311) ایرج داداشی، -11

 نی. نشر هنر، تهران: شناسیجامعه مبانی (.1311) رامین، علی -19

 .26(. هنر قدسی در مواجهه با تکنولوژی، هنرهاهنرهای زیبا، شماره 1315رهنورد، زهرا ) -21

 .21 شماره، هنر فصلنامه، دینی هنر روح (.1311محمدرضا )، گران ریخته -21

 1 شماره، چهلم دوره(، تربیت و تعلیم) پرورش و آموزش، زیبایی و هنر(، 1349) هربرت، رید -22

 .مرکز نشر: تهران، قدسی هنر و اندیشی رمز(. 1316) جالل؛ ستاری -23

 اسالمی. تبلیغات سازمان هنری حوزه: تهران، معنوی هنر مبانی (.1312فریتهوف )، شووان -24

 معنوی هنر مبانی در، نصر حسن سید ترجمه، جهانی هنر های معیار و اصول(. 1312) ریتهوفف، شووان -25
 هنری حوزه: تهران(، مقاالت مجموعه)

 .15-61 صص، هنر ماه کتاب دینی، هنر در معنا و صورت(. 1311) مینا، صدری -26

ن در آینه هنر، همدان: (. از چهار تاقی تا چهار ایوانی، همایش بین المللی دی1391علی مددی، علیرضا ) -21
 دانشگاه آزاد اسالمی.

 19 شماره اندیشه، بازتاب، غیردینی هنر و دینی هنر(، 1311) مهدی فرخی، -21

 1314، قادر انتشارات، باستان تاریخ دینی هنر با آشنایی -شرقی عشق(. 1314) اصغر، فر فهیمی -29

 .11 شماره، زیباشناخت مجله. اندیشه و هنر پایگاه، هنر باب در مطهری نظریات(. 1313) اصغر، فر فهیمی -31
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 ،سماوات اسماعیل انگلیسی مقاالت ترجمه(، مقاالت مجموعه) دینی هنر رمز و راز (.1311مهدی ) ،فیروزان -31
 سروش. تهران: انتشارات

 119-111 صص، 1 شماره، بیناب مجله، ساسانی فرعاد ترجمه، هنر و دین، دینی هنر(. 1313) کاپادونا -32

 .155-145 صص، 41 شماره، هنر فصلنامه، ملکوت بلندای بر هنر(. 1311) بهنام، کامرانی -33

 انتشارات تهران: وردی، سهره الدین شهاب دیدگاه از زیبایی و هنر حکمی (. مبانی1319طاهره )، زاده کمالی -34
 متن.

 149-141 صص ،16 شماره، خیال مجله، بورکهارت آرای در دینی هنر(. 1314) مجتبی، الهامی مطهری -35

36-    

 رد دین المللی بین (. بررسی مسجد به عنوان نمونه برتر هنر اسالمی، همایش1391مطهری راد، سمیرا ) -31
 هنر. آیینه

 .112-111(. انشقاق هنر دینی، فصلنامه پژوهش دینی، شماره پنجم، صص 312مظاهری، محمد مهدی ) -31

 هنر، تهران: برگ ساحت در حقیقت (. تجلی1312مدد پور، محمد ) -39

 اسالمی، تهران: سوره مهر. هنر عرفانی شناسی زیبایی و انسی (. حکمت1311، محمد )مدد پور  -41

 .6شماره  پیش، هنر رهپویه، متفکران آراء در قدسی هنر و دینی هنر (. تمایز1311حسین )، پویا مهر -41

 .سوره انتشارات موسسه: تهران، قاسمیان رحیم جمخ تر اسالمی، معنویت و هنر(. 1315) حسن، نصر -42

 سروش.: تهران، دینی هنر رمز و (. راز1311حسین ) ر،نص -43

 69 -51 صص، 11 شماره، تجسمی هنرهای مجله، ایران فرهنگ در قدسی هنر(. 1319) حسین، نصر -44

 فرزان: انتشارات. تهران. میرزایی حاجی فرزاد: مترجم، قدسی امر و (. معرفت1311حسین ) نصر، -45

 نی. نشر: تهران، آیینی شهر مصطفی رجمهت قدسی، امر جستجوی در(. 1315) حسین نصر، -46

، مسجد معماری همایش مقاالت مجموعه، کالبد تا مفهوم از مسجد معماری (.1311) عبدالحمید، کارنقره -41
 .239-221 ص، اصفهان هنر دانشگاه: اصفهان آینده،، حال، گذشته

 129-111 صص، 9 شماره، دینی هنر مجله، هنر از دین گیریبهره(. 1311) محمد، زاده نقی -41

 13-51 صص، 16 و 15 شماره، دینی هنر، دینی هنر به امروز نیاز انسان (.1312) محمد، زاده نقی -49

 اسالمی. فرهنگ و نشر دفتر، اسالمی فرهنگ در دینی هنر مبانی (.1314) محمد، زاده نقی -51

 121-111 صص، 41 شماره، هنر فصلنامه، هنر دینی بینش رمز و راز(. 1311) علیرضا طلب، نوروزی -51

 قبسات.، اسالمی بزرگ فیلسوفان دیدگاه از هنر فلسفه بر (. درآمدی1315حسین ) نژاد، هاشم -52

 219-261 صص، 1 شماره، بیناب محله، مدرن جامعه و اسالمی هنر(. 1313) همایون، همتی -53
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