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 نگرش معناگرا  -1

ء دانند. در اینجا شیبینند بلکه آنرا نمودی از معانی پر رمز و راز میکاربران این نگاه، معماری را در کالبد آن نمی

معنایی. محققین این حوزه از دنیای فلسفه و دین شناسی یا اثر هنری ابزاری است برای رساندن پیامهای معنوی و 

گیرند. بزرگان چون کومارا سوآمی، هانری کربن، سید حسین نصر، تیتوس بورکهارت، و تاریخ هنر بهره می
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هانری استیرلن و چندین فرد شاخص دیگر بیش از نیم قرن است که به جستجو، تفحص و نشر در این حوزه مشغول 

 باشد. از دنیا رفتن برخی از آنها آثارشان مراجع اصلی محققین عالقمند این موضوع میبوده و حتی پس 

ترین محققین حکمت معنوی ایران و فلسفه اسالمی است. دکتر هانری کربن فیلسوف فرانسوی یکی از بزرگ: کّربن

یدگر و فلسفه وجود مارتین هانویسد که در ابتدا تحت تأثیر فسلفه پدیدار شناسی ادموند هرسول نصر درباره او می

 قرار گرفت: 

شود و او آن را در آثار گرچه پس از کشف فلسفه وجود حقیقی که از مشرق دار هستی بر عقل آدمی اضافه می-»

های فرانسوی نیست. راقم های دیگر و اگزیستانسیالیستای به حوزهحکمای ایران بدست آورد، او را دیگر عالقه

ر به خاطر دارد هنگامی که ده سال پیش با کربن به مناسبت انعقاد اولین کنفرانس راجع به این سطو ]دکتر نصر[

ردیم. او کند سفر کتشیع به استرازبورگ رفته بودیم، روزی بر قله تپه زیبایی که فرانسه و آلمان را از هم جدا می

ن راه عبور کردم و وارد آلمان شدم های آن سوی مرز افکند و گفت هنگامی که جوان بودن از همینگاهی به جنگل

تا با هایدگر مالقات کنم، لکن پس از کشف سهروردی و مالصدرا و سایر حکمای ایران دیگر مرا حاجتی به سفر 

  1«به آن سوی این مرز نیست.

. ل شرق استآناندا کومارا سوامی محقق سرشناس هنر معنوی، با آثار بسیار زیادی درباره هنر اصی کوماراسوامی:

گوید هنگامی کوماراسوامی از هنر رمزی سخن راند که غرب اصالً فراموش کرده بود که رمز چیست؟ و نصر می

 پیوندد کدام است. آن هنری که عالم ماده را به عالم روح می

 بحران معنوی    1-1

رداختیم. بحران انرژی، بحران بحران جوامع انسانی و معماری بحثی بود که در بخشهای مختلف این نوشته به آن پ

هایی فردگرایی غربی و بحران هویت و معماری مدرن از طرف محققین مختلف مطرح شد و برای آن نیز راه حل

اند. برخی از آنها به عنوان بخشی از ارایه گردید. محققین معناگرا به دالیل گوناگونی به این موضوع پرداخته

مقایسه تطبیقی شناحت شناسی و مباحث فلسفی به عالم معنا وارد شده و آنرا موضوعات مورد تحقیق خود و در یک 

 اند. در برابر عالم ماده قرار داده

 نظریه بحران معنوی  1-1-1

 کند: های تاریخی سقوط هنر معنوی اشاره میبه ریشه« هنر مقدس»بورکهارت در کتاب 

دگار وار، نموی کلمه، در هنر گوتیک آغاز شد. هنر رومیبه اعتباری، سقوط پیش از ظهور رنسانس به معنای حقیق»

حالت تعادل و توازن در هنر غرب و هنر بوزنطی، نمودار همان حالت در هنر شرق مسیحی است. هنر گوتیک 

                                                           
  به طور خاص مجموعه مقاالت مبانی هنر معنوی. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به مجموعه آثار دفتر مطالعات دینی هنر حوزه هنری و- 1



 

 

اش، نمایشگر گسترش یک طرفه و برتری عنصر عقل و بیشتر نمودار جهش و خیزش خاصه در مراحل پیشرفته

رنسانس کشف و شهود را که رمز، ظرف و محمل آن است، به خاطر عقل بخشی  –ر تأمل است تا مبین سیر و نظ

 ها وکند. هنر باروک واکنشی است در قبال فردگرایی رنسانس و انجماد اشکال به صورت نسخهبرهانی رها می

هب اروک از قلمرو مذهای یونانی و رومی و متوالیاً جدایی آنها از یکدیگر. بهترین آفرینشهای تجسمی هنر بضابطه

ها ... در سراسر این فرایند انحطاط، اجباراً کیفیت فردی هنرمندان مطرح و اند و عبارتند از میدانها و فوارهخارج

 گردند و فضایلیمورد سؤال نیست... در هر مرحله انحطاط که از دورن رنسانس آغاز شد، زیبائیها جزیی پدیدار می

آید اگر تواند فقدان جوهر اساسی را جبران کند. تمامی این عظمت به چه کارمان میه نمینمایند، اما این همچهره می

 2«اشتیاق حسرت آلود نامتناهی که در آدمی مادرزاد است ناکام بماند

 نماید. رخ می« تجربی –علمی »ای بحران و انحطاط در دوران انقالب صنعتی و پس از آن با چهره

شکند، و انسان خود را نه با طبیعت همچون مادر، بلکه ن وحدت اندام ورای درهم میبا ظهور تمدن صنعتی چنی»

ند. بیکنند، رو به رو میتر، جای قوانین فکر را غضب میجان که به اشکال ساز و کارهای هماره مستقلبا ماده بی

ت نس بود نیست، بلکه فقط جسهنرمند هم دیگر حتی نوعی فیلسوف یا صانع بدانگونه که در دوران رنسا ]در اینجا[

 ایهدف است، اگر به منزله واسطه و میانداری برای تماشاگران خویش و یا مسخرهمبدأ و بیو جوگری منزوی، بی

 خنداند. این بحران در نیمه دوم قرن نوزدهم پدید آمد.. نباشد که با کارهایش آنان را می

نه زمینی، یعنی نه فقط فاقد پس زمینه ما بعدالطبیعی بود، بلکه .. هنر دیگر به آسمانی داشت و  ]در دوره معاصر[

مبنایی از لحاظ استادکاری نیز نداشت، به قسمی که هنر در راه توسعه، اجباراً از کنار بعضی امکانات نیمه آشکار 

ا جمعی، ی به شتاب گذشت و در قلمرو ذهنیت فردی محض فرو افتاد و این سقوط به سبب آنکه دیگر هیچ زبان جهانی

بر هنر الزام نشد، یعنی هنر الزاماً نتوانست زبانی جهانی یا جمعی به دست آورد، بسی عمیق بود. هنرمند با واپس 

خزی به سوی خویش، به جست و جوی منابع نوین الهام برآمد، اما چون از آن پس دروازه آسمان بسته بود، و دنیای 

به سوی ناحیه آشفته و درهم ناخودآگاهی راهی گشود و بدین گونه  شد، گه گاهمحسوسات نیز دیگر پرستیده نمی

نیروی جدیدی که مستقل از جهان تجربیات و غیرقابل وارسی از برای فرد معمولی و دارای قدرت تلقینی سرایت 

ا زخ ربخش بود، برانگیخت و به راه انداخت. اگر نتوانم موجودات آسمان را به تسلیم وا دارم، جهان زیر زمینی دو

گمان هیچ ربطی رسد، بیآید و به سطوح روان میکشانم. آنچه از این ظلمات ناخودآگاهی باال میبه جنب و جوش می

با رمزپردازی هنرهای کهن وش با سنت گرا ندارد، در این پریشان گوییها و تخلفات نابخردانه، نه صور مثالی بلکه 

 3«.یابند؟انعکاس می ترین فضوالت روان، نه رمزها، بلکه اشباحپست
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 انسان و طبیعت:  1-1-2

چنین بحرانی نه تنها در عرصه هنر بلکه در عرصه ارتباط انسان و طبیعت مطرح شده است. دکتر سید حسین نصر 

های بحران معنوی یاد شده در سرچشمهنظریه بحران معنوی در ارتباط با انسان و طبیعت را مطرح نموده است. 

کنار گذاردن وجه مقدس طبیعت در نگاه به آن است. همان گونه که در تاریخ هنر، بورکهات به مسیر انحطاط اشاره 

ماید. ننمود دوباره تاریخ رابطه انسان و طبیعت و نگاه زمینی به آن نصر نیز به مسیر تاریخی این بحران اشاره می

یکی مباحث بورکهارت و نصر در اینجا به به چند عبارت از کتاب انسان و طبیعت دکتر نصر اشاره با توجه به نزد

 نماییم. می

نیاز است. برای  ]عالم[برای حصول به صلح و آرامش با طبیعت ابتدا به صلح و آشتی با نظم روحانی و معنوی »

ر ماندن انسان به این اندیشه که وجود وی انعکاسی از صلح و آشتی با زمین، ابتدا باید با آسمان آشتی کرد. جز وفادا

تر است راهی برای اینکه از انسانیت خویش دفاع کند و چیزی است که از قلمرو وی صرفاً انسانی فراتر و متعالی

های فکری خویش دچار مسائل فرو آدمی نشود وجود ندارد.. برای اصالح به واسطه اختراعات و ابداعات و حیطه

، معرفت متافیزیکی طبیعت باید از نو احیا شده و ماهیت قدسی ]تخریب ارزش قدسی و معنوی طبیعت[ع این وض

طبیعت دوباره بدان باز گردانده شود. به منظور نیل به چنین هدفی باید تاریخ و فلسفه علم در رابطه با الهیات و کالم 

  4«.اروپا وجود داشته از نو بررسی شود مسیحی و فلسفه قدیمی طبیعت که در جریان بخش اعظمی از تاریخ

 

 

 

 مذهب، عرفان و هنر -9

تا خود را پاک سازد و از خاک به خدا باز گردد، طبیعت و حیات را که « هست آلوده»مذهب تالش انسانی است به 

کند، چه ، قدس، به گفته دور کیم، فصل مذهب است و شاخصة « اخری»بخشد و « 6قداست»بیند، می« 5دنیا»

 جوهری آن.
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 3-2، ص 9
دو صفت است، نه اسم دو اقلیم جغرافیایی مشخص و همسایه: هر چه پست  «اخروی»و « دنیا» - 5

فاقد روح و تعالی و معنی و آلودة ابتذال، دنیا است و آنچه زیبا و خوب  و زشت واندک و

 مملو از حقیقت و معنی و علو و جالل، اخروی؛ هر چه نزدیک است و دم دست و نازل و وجاوید و

 اخری.» ارزشمند»دورتر و متعالی و  دنیا و آنچه برتر و« سودمند»
  نخستین روزهای حبات تاریخش پدید آمده در روح و اندیشي آدمی از (Sacre)چرا مفهوم تقدس  - 6

 کشانده است؟وهمواره او را درپی خود می



 

 

یابد و با بیگانگان، که همة موجودات و و عرفان تجلی التهاب فطری انسانی است که خود را اینجا غریب می

ی کوبد و برای پرواز بر میاند، همخانه؛ بازی است که در قفسی اسیر مانده و بی تابانه خود را به در و دیواکائنات

خود »کند و ، در هوای وطن مألوف خویش، می کوشد تا وجود خویش را نیز که مایة اسارت اوست و قراری می

 از میان برگیرد.« حجاب خود شده است

 یابد و سرد و زشتو هنر نیز تجلی روحی است که آنچه هست سیرش نمی کند و هستی را در برابر خویش اندک می

تی، به گفته سارتر، احمق! و عاری ازمعنی و فاقد روح و احساس. و او اضطراب و تلخ کامی صاحب دلی بلند و ح

پرواز و اندیشمندی بزرگ و سرمایه دار معنی و احساس و معرفت را دارد که در انبوه مردمی بی دردر و بی روح 

یابد و با این زمین و آسمان هر چه در تنها می و پست و خوش گفتار آمده است و خود را با دیگران، جز با خویشتن،

 این میان است بیگانه.

« باید باشد»کوشد تا آن را تکمیل کند، آنچه و هنر، زادة بینشی چنین بیزار و احساسی چنین تلخ از هستی حیات، می

 را نزدیک سازد و باالخره، به این عالم، آنچه را ندارد ببخشد.

شود که آن دو انسان را با غربت به وطن رهنمون می شوند، از شان با هنر جدا میمذهب و عرفان از اینجا راه

نزدیکش سازند و مذهب عرفان، هر دو، بی قراری در این جایند و فلسفه « حقیقت»دارند تا به بازش می« واقعیت»

 داند که اینجا جایچون میاما هنر فلسفة ماندن است؛ وانگهی، «. هرجا که اینجا نیست»گریز، آن به جایی و این به 

که از خانه و وطن خویش و زندگی در آن دارد، « ایخاطره»و به قولی با « تصویری»کوشد تا با ماندن نیست، می

 «دیار پیدای آشنا و زیبا»های هنری، زبان، اصواب، اشکال و رنگهای آن همین جا را بر گونة آن بیاراید و با خلقت

است،  (dram)گوید، محاکات و زشت تقلید کند و اینجاست که هنر، چنان که ارسطو میپیدای بیگانه »را در این 

اما برخالف گفتة او، محاکات از طبیعت نیست، بلکه، درست برعکس، محاکات از ماورات طبیعی است تا طعبیت 

 یابند، اما،بیگانه میرا بر صورت آن بیاراید. هنرمند نیز، همچون مرد دین یا عرفان، چهرة این عالم را با خویش 

که عشق و زیبایی از آن بر « لطیفة نهایی»کوشد تا به هدایت آن بر خالف این دو، چون از آشنا سراغی ندارد، می

خیزد و به نیروی آفریدگاری خویش، بر چهرة این بیگانه، که به هر حال خود را محکم به زیستن و بودن با او می

خویش آرایش دهد و از این رو، هنر تجلی غریزة « خانة»خویش را همانند « زندان» بیند، رنگی که آشنایی زند ومی

ند کآفردگاری انسان است در ادامة این هستی که تجلی آفریدگاری خداست تا کمبودی را که در این عالم احساس می

تن اند، تخفیف دهد و زیسدهقراری خویش را، در این سرایی که نه برای او کرجبران نماید و بدین گونه بیزاری و بی

 . 7ها را تحمل کنددر این غربت و درآمیختن با انبوه بیگانه

                                                           
هنوز به جایی نرسیده است که در هنر مطرح است و   دو مسئله الینحلی و در اینجاست که - 1

واینکه چنین رسالت و مسئولیتی هست؟  «رسالت هنر و مسئولیت هنرمند»گردد: یکی مسئله روشن می

چنین توجیهی برای هنر « یا برای اجتماع؟ هنر برای هنر است»و اگر هست چیست؟ دیگر اینکه 

 و مفهوم پیچیده و« هنر هنر برای»بلکه معنی گنگ   دهدنه تنهت به این مسئله پاسخ روشن می

 نماید.شود آشکار میمی« هنر برای اجتماع»تعبییرات و تلقیات مختلف و تضادی را که از 



 

 

صنعت نیز، چون هنر، تجلی غریزۀ آفریدگاری انسان است، اما، برخالف هنر، از احساس غربت و اضطرب و 

بیشتر به آن گیرد بلکه، برعکس، برای نزدیک تر شدن و خو کردن سرچشمه نمی« آنچه هست»ناخوشنودی از 

 است؛ مقصودش رهایی نیست، اسارت بیشتر است. 

کوشد تا او را از آنچه طبیعت دارد خواهد انسان را از آنچه طبیعت ندارد برخوردار سازد و صنعت میهنر می

 برخوردارتر کند. 

و هر  –ی و شعر ترین انواعش: موسیقترین مراحلش، تقلید و تفنن، و به ویژه در عالیاما هر هنری حتی در پست

ا آن های اوست تگر آفرینشو یا نمایش« نالدانسانی است که از کمبود عالم می« دغدغۀ»تجلی  –چه برتر، شدیدتر 

 «. ایپنجره»است به بیرون از این زندان و هنر « دری».. از این رو مذهب و عرفان 2نماید« تکمیل»را 

هاست. این سخن، اگر یکسره گویند هنر هدفش نمایش زیبایین و میدانند و مالک آعموماً زیبایی را مایۀ هنر می

دست کم مبهم است و در عین حال، سطحی، در صورتی که زیبایی نیز یک اثر هنری  –که هست  –باطل نباشد 

، چنان رمآوآفریند؛ این گل زیبا نیست، من زیبایی آن را پدید میاست که هنرمند، در این جهان فاقد زیبایی، آن را می

 وفایی آن را و موسیقیدان نجوای آن را. بازی و بیکه نقش تصویر آن را و شاعر عشق

 فاقه زده و پست« کوخ»خواهد دنیایش چنین باشد و نیست. اوست که خود را در این این بیچاره انسان است که می

چون اوست « نیمه خدایی»ستۀ که شای« کاخی»، آن را به گونۀ 1بیند و با فریب هنرو تنگ و زشت گرفتار می

جمع »است، این « نیمه خدا–نیمه خاک »آراید. از این رو، هنر در همۀ انواع  همۀ مراحلش، انعکاس دغدغۀ این می

قراری و ناخشنودی و بیزاری الزمۀ چنین و اضطراب و اندوه و عشق و بی«! اجتماع دو نقیض»، این «دو بینهایت

در غلظت پلشت و عفن این ماده، این مردار، نهفته است و سر دیگرش، از مرز ساختمان ثنوی است که یک سرش 

شکند و بر آسمان بلند را درهم می –این دو چهار دیواری تنگ و خفقان آور  –گذرد و زمان و مکان آفرینش می

نع قلم ص –د، و هنر گردسوزند و خیال از نیمه راه باز میساید، آنجا که کلمات پر میابدیت، ذروۀ بلند ملکوت می

کوشد تا زمین زشت و افسرده را به گونۀ بهشتی که جایگاه می –افکنده شد « زمین»به « بهشت»فرزندان آدم که از 

کومیتی اش، که محشایسته او بوده و هست آرایش کند، همچنان که در آن زندگی نخستینش بود، در این زندگی تبعیدی

به شعر بیندیشد و بگوید، به موسیقی بشنود، به رقص برود؛ به نقاشی ببیند،  –اند هو این را همه گفت –گذراند را می

                                                           
 کند: بیان و خلقمی یعنی هنر دو کار - 8
گردد که چرا هنر همواره یا در اختیار مذهب بوده تاریخ هنر نیز روشن می در اینجا مشکل - 9

؟ دوستی مذهب و هنر زادة همزبانی و همدردی وخویشاوندی آن دو اختیار اشرافیت است و یا در

 اما پرورش هنر دردامن اشرافیت به خاطر آن است که مردم مرفه، از انچه ابن جهان است. و

انحرافی(،  کنند )ولو به صورتدارد، هر چه بیشتر برخوردارند، کمبود ان را بیشتر احساس می

آنچه این جهان  مردن تهیدست و زحمتکش، که از بسیاری از و هنر زادة چنین احساسی است. اما

پندارند و فقر خود را گرم تالش برای کسب آنند، جهان را غنی میهمواره   اند ودارد محروم

های های اروپایی و امریکایی با رنجفقر عالم را. روان شناسی طبقاتی رنج کنند نهاحساس می

های زهای مادی و یا رئالیستی کارگر و دهقان با گرایشآسیایی و آرزوها و نیا افریقایی و

 سازد.دار این مسئله را روشن میای ایدئالیستی بورژوا و سرمایه موهوم و



 

 

توان است روح دمد، و به نیروی استعاره آنچه را ندارد ببخشد، به حال و بیبه قدرت تشبیه آنچه را در طبیعت بی

خواهد، بیرون کشد، به ندارند و او میاند، آنچه را جان و ناتوان این جهانزبان کنایه و رمز، از کلمات که اشیاء بی

حیات و زبان و  –که همسایگان مرده و گنگ و احمق و بیگانه اویند  –سرانگشت مسیحای مجاز، به همۀ اشیاء 

شعور و آشنایی دهد و بر چهرۀ ناآشنیا زمین و آسمان ابله این تودۀ انباشته از عناصر، رنگ انس و معنی و احساس 

 10و خویشاوندی زند.
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های ثابت ها و قاعدهدر قالب  اند هنر رابیهودگی کوشش کسانی که خواسته و در اینجاست که- 70

آور که کسی هنر به همان اندازه خندهبرای  گرد. وضع قاعدهو مشخصی مقید سازند آشکار می

 آداب و رسوم و مقرراتی دقیق ترتیب دهد. «خشمگین شدن»یا « غم خوردن»بخواهد برای 


