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Abstract 
 

Reducing Being hierarchies down to the physical entities, empirical science having 
occupied with destroying the sanctity of the universe; does thinking about Sacred 
architecture suggests a way to release contemporary man from nihilism?  

The authors’ response is affirmative; therefore, investigating the quality of Sacred 
disclosure in the religious architecture of Islam and Hinduism, they search for 
understanding a lost meaning that had been manifesting there.  

The method of research consists of a comparative study about Islamic mosques and 
Hindu temples according to phenomenology. Offering existential relation with Sacred 
architecture by a personal experience for understanding the quality of Sacred 
manifestation, they criticize semiology and phenomenology methods. 
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Reducing Being hierarchies down to the physical entities, empirical science 
having occupied with destroying the sanctity of the universe; does thinking about 
Sacred architecture suggests a way to release contemporary man from nihilism?  

The authors’ response is affirmative; therefore, investigating the quality of 
Sacred disclosure in the religious architecture of Islam and Hinduism, they search 
for understanding a lost meaning that had been manifesting there.  

The method of research consists of a comparative study about Islamic 
mosques and Hindu temples according to phenomenology. Offering existential 
relation with Sacred architecture by a personal experience for understanding the 
quality of Sacred manifestation, they criticize semiology and phenomenology 
methods. 

The issue is that the quality of Sacred disclosure isn’t truly perceived by such 
modern methods because of the different relations between language and 
meaning in the traditional world with a modern one. 

Seeing both nature and culture as dwelling places for Sacred disclosure, 
indeed, traditional man believes to the substantial sanctity of art and nature. 
Disclosure differently in various cultures, Being configures different visual spaces 
such as Hindu temples and Islamic mosques. Sacred manifested by the void 
spaces and the geometrical, arabesque and scriptural motives as Islamic mosques 
language; such a visual language differs from that of Hindu temples that consists 
of an iconographic language.  

The meaning is not intentional but substantial and unintentional in such 
traditional cultures; symbol, as a substantial meaning, is an Image for a mystery; 
it is the only method to explain the spiritual reality that is met in a specific way 
and it isn’t determined forever rather it has a new mystery meaning that is to be 
detected later through continuous personal experiences.  

 On the other hand, the meaning of Sacred architecture is not to be 
understood according to the phenomenology too; since it considers religious 
building in itself, not regarding Sacred manifestation, while according to 
traditional cultures, Sacred manifests Himself through architecture only for His 
elite as they personally experience a new world beyond the physical one; but 
visual forms, according to phenomenology, hasn’t to connote to any other world 
or entities such as Plato Ideas. Christian Nurnberg Schultz, for example, used 
from the concept of the image instead of sign or symbol; against the sign that is 
indicative and unlike the symbol that operates by substitution, he believed, the 
image is another thing which is new and specific; passing over from its 
components, the image is a materialized expression of the concept of presence. 
It presents a world but not a Platonic one.  

Agreeing with symbolic views about religious architecture, the authors believe 
that Sacred differently manifested by language itself but only rather for those who 
have a personal experience there than similarly for everyone who knows the 
meaning of symbols. The meaning of religious architecture unveiled by the 
devout without giving any intentional meaning to the architecture. The most 
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important is the sanctity of everything there not their meaning. Everything is, in 
fact, blessed there then meaningful.  
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 چکیده

هستی و اشیا منحصر در طور حس نموده و به معنازدایی از جهانمعاصر که علم تجربی، همه اطوار وجود را  در دوره
رفت های سنتی میتواند طریق برونمانده از تمدناست، آیا تامل در میراث معماری مقدس بجایموجود در آن مشغول

ال مثبت واست؟ پاسخ مولفان مقاله بدین سرا نشان دهد که انسان امروزین گرفتار آن آمده معناییاز نیهیلیسم بی
نوان دو عاست؛ لذا بر آن شدند تا با بررسی کیفیت آشکارگی امر قدسی در معماری مقدس اسالم و هندوئیزم، به

قیق در روش تح ای بکوشند که گمشده انسان معاصر است.رفته دست فرهنگ بزرگ سنتی، در جستجوی معنای از
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 مقدمه

است  این ،شودانسان معاصر مطرح می برای «مقدس طبیعت»واژه در مواجهه با اولین پرسشی که 
شود؟ نفس همین که تقدس طبیعت چه معنایی دارد و چگونه این تقدس بر طبیعت حمل می

ه ب .کندپرسش از جانب انسان معاصر، داللت بر آن دارد که او در تقرب امر قدسی زیست نمی
ر نماید و در پی فهم کیفیت حمل تقدس بمقدس پرسش می همین دلیل از چیستی مفهوم طبیعت

ی مقدس سکونت داشت، نه از چیستجهت که در طبیعتکه انسان سنتی از آناست؛ حال آنطبیعت 
 حمل تقدس بر طبیعت توسط»کرد و نه هیچ تصوری از کیفیت مقدس سوال میمفهوم طبیعت

دانست نه امری عرضی که انسان بخواهد آن را داشت چون او تقدس را ذاتی طبیعت می «انسان
 بر طبیعت حمل کند. 

-کند؛ چون همانسنتی و مدرن، کفایت می هاینچه در باال اشاره شد، برای فهم ذات تمدنآ

رح هایی که مطحال هم برحسب پرسشتوان در عینگوید، هر تمدنی را میگونه که آندره مالرو می
(. این طبیعت 104؛ 0731کرد)مالرو، کند تعریفهایی که مطرح نمیکند و هم بر حسب پرسشمی

والی است؛ سهای سنتی، بیان بصری یافته، به انحاء مختلف در هنر و معماری مقدس تمدنمقدس
شود این است که چه عاملی باعث شد تا انحاء آشکارگی امر قدسی در معماری مقدس که مطرح می

 ها متفاوت از یکدیگر باشد؟ این تمدن
ر ری مقدس اسالم و هندوئیزم، بشناختی غالب در معمادر این مقاله، با نقد تفسیرهای نشانه 

گردد؛ یم جهان سنتی تاکیدلزوم تفسیر معماری مقدس با معیارهای معناشناختی موجود در زیست
از جهت آنکه ذات ادیان را برآمده از یک منبع  گرایان قرابت دارد خصوصاًاین مقاله با نظریات سنت

-ته قول به وحدت ذاتی ادیان در تمام اندیشهداند و تفاوت ذاتی بین ادیان قائل نیست. البواحد می

زانکه خود ممدوح جز »گوید های عرفانی و باطنی وجود دارد چندانکه موالنا در مثنوی معنوی می
( و اختالف ادیان 272؛ 0730)مولوی،  «ها زین روی، جز یک کیش نیستیک، بیش نیست/ کیش

ا کند که یک نور واحد رهای رنگین مانند میداند و ادیان را به شیشهرا حاصل اختالف نظرگاه می
گر نظر در شیشه داری گم شوی / زانکه از شیشه است اعداد »دهند های مختلف نشان میبه رنگ

دوی / ور نظر بر نور داری وارهی / از دوی و اعداد جسم منتهی / از نظرگاه است ای مغز وجود / 
 (073)همان؛ «اختالف مومن و گبر و جهود

گرایان، هنرمند و معمار را شریک در ساخت اثر، و نه در معنای اثر، معرفی برخالف سنت ولی 
کند و بر آشکارگی امر قدسی بواسطه خود اثر هنری مقدس و رابطه وجودی مخاطب با آن، می

 گردد نه بواسطه اگاهی از معانی رمزی و سمبلیستی فرمها.می تاکید
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 هندوئیزمطبیعت مقدس در اسالم و . 4

ستی هسوال انسان معاصر درباره کیفیت امکان حمل تقدس بر طبیعت، نتیجه تقابل او با جهان
ا چیز غیر از کوژیتو راست که با فلسفه دکارت پدید آمد؛ دکارت با شک دستوری خود، وجود همه

هستی در مورد تردید قرار داد و همین امر باعث گردید که انسان مدرن فاقد جهان گردد و جهان
ی، های سنتبگیرد و ثنویت انسان و جهان مطرح شود؛ حال آنکه در تمام تمدن مقابل انسان قرار

-امری کامال بدیهی بود که چون انسان در تقرب جهان «هستی موجود استجهان»صدق گزاره 

 نکه انسان و جهاکرد امکان اتحاد یا اتصال با جهان برای او وجود داشت چنانهستی زیست می
جهان انسان شد و انسان جهانی/ »شبستری بودند ها مصداق این سخن شیخدر همه این تمدن

 .«تر نبود بیانیازین پاکیزه
ود که همین دلیل، انسان نبهستی مقدس، امری پیشینی بود به همدمی انسان سنتی با جهان 

گاه ذره آن تجلی دارای معنا بود چون ذره هستی ذاتاً داد بلکه جهانبه جهان هستی معنا می
 بودند؛ بنابراین ، تجلی یا تجسد یافتهmorphaهای اشیا نیروهای الوهیت بود که در قالب صورت

 اشت.دمراتب باالتر وجود، ریشهکرد بلکه ماهیت آنها در سلسلهماهیت آنها را انسان به آنها اعطا نمی
شدن لتمایز قائ قدر عجیب بود کهستی به ماده صرف، آنهدر نظر انسان سنتی، تقلیل جهان

عید او است، باعث تبآناکساگوراس بین فوسیس و عقل مفارقی که جریان کیهانی را بوجود آورده
اینهمانی خدا و فوسیس زنده عالم بود، آناکساگوراس  ایونی، که قائل به شد چون به عقیده انسان

ود پیمبین را که هر روز آسمان را در گردونه درخشان خود میبا این کار خود هلیوس)خورشید( همه
نیز در هنگام محاکمه  Meletus جان سنگ مشتعلی پایین آورد، و بعدها ملتوستا حد درخشش بی

 (.072سقراط، اعتقاد او به این دیدگاه را مستمسک قرار داد)گاتری، چاپ اول؛ 
 مپرتسکه گقبل از میالد تداوم داشت چناناین وضعیت در یونان باستان تا اویل قرن پنجم 

ان زئوس آسم»کند ازمیالد( این عبارت را نقل میاز قول آیسخولوس)نیمه اول قرن پنجم پیش
، )گمپرتس«است زئوس زمین است زئوس هواست زئوس کلّ کیهان است و فراتر از کل کیهان

نظر  مقدسی که درسوفسطاییان، طبیعتازمیالد، با ظهور (. اما از اواسط قرن پنجم قبل003: 0730
 زدایی شد. در یونان باستان عالوه بر ظهور سوفسطاییان،یونانیان جایگاه خدایان بود گرفتار تقدس

پیروی از آناکساگوراس بین عالم ماده و عالم عقل تمایز افالطونی که به -رواج تعالیم سقراطی
های نوعالشت؛ چون اگرچه مُثل الهی افالطون ربزدایی نقش مهمی داقائل شدند نیز در این تقدس

دهد که حتی خود افالطون اشیا بودند اما محاورات افالطون از جمله محاوره پارمنیدس نشان می
نقل  که از قول گاترینیز در تبیین کیفیت ارتباط عالم ماده و عالم عقل سر در گم است و چنان
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قدس موراسی سقراط و افالطون، چیزی غیر از تقلیل طبیعتشد، در نظر یونانیان، این تمایز آناکساگ
 جان نبود. به طبیعت بی

 های متوالی تقدسها از جمله ایران و چین و هند برای قرنبرخالف یونان باستان، دیگر تمدن
مقدس خالی از خدایان و ها هنوز طبیعتطبیعت را حفظ کردند از آنجهت که در تمام این تمدن

های مختلف اوستا، ما شاهد ستایش عناصر مختلف طبیعت بود؛ در بخشنشده نیروهای الهی
استان شدند. البته در ایران بمثابه موجوداتی مقدس درنظر گرفته میهستیم که در نظر ایرانیان به

معنای یونانی کلمه وجود نداشته که تجسم الوهیت باشد دوره هخامنشی و ادوار بعد از آن، معبد به
ل آنها تندیس مقدس، و در خارج و روبروی تندیس، قربانگاهی برای انجام مراسم قربانی و در داخ

مثابه رمزی جای تندیس مقدس، آتش مقدس را به( بلکه به04: 0730باشد)آندره گدار، وجود داشته
 وماند. از طرف دیگر، در هند باستان، در معابدی که از اواخر قرن سپرستیدهاز وجود اهورامزدا می

های بودا مورد تقدیس واقع شده، تندیسازمیالد تا قرن سوم میالدی برای بودا ساخته میپیش
اند و از قرن سوم میالدی با تاسیس امپراطوری گوپتاها و احیای هندوئیزم، معابدی برای شدهمی

 ند. شدمیشود که در آنها هر یک از خدایان مورد پرستش واقع گانه آیین هندو بنا میخدایان سه
تقدس انسان و طبیعت در فرهنگ و تمدن هند عالوه بر میراث بسیار کهن هنر و معماری 
هند، در ادبیات آنها خصوصا در وداهای مقدس، اوپانیشادها و آثار دوره حماسی هند از جمله در 

ا، نمهابهاراتا آشکار است. در بهاگاواتاکیتا که شهد اصلی مهابهاراتا است و آن را شخص کریش
آرجونا پس از شنیدن آن از  ،(22: 0733است)مقدمه بهاوگاواتاگیتا، ویشنوی ازلی بیان داشته

داند کریشنا را به عنوان شخصیت اعالی پروردگار، در عین آنکه همه موجودات را برهمن می
الم قی عگیتا، تصویر حقی(. در فصل پانزدهم بهاگاوات0پذیرد )همان: برهمن متعال، پارام برهما، می

ایش ههایش به سوی باال و شاخهاست که در قالب درختی توصیف گردیده که ریشه مادی داده شده
به سوی پایین امتداد دارند و حاکی از آن است که عالم ماده انعکاسی از عالم روحانی است و چیزی 

 (. 25ای از حقیقت نیست)همان: حز سایه
ها حکایت از ان توان مشاهده کرد. این سرودهنیز میودا های ریگتقدس طبیعت را در سروده

های سنتی دیگر، طبیعت به ماده صرف دارند که در نظر مردمان سرزمین هند مثل همه فرهنگ
عت. داند بر هر یک از اجزای طبیرا موکل می است بلکه یکی از خدایان )فرشتگان( تقلیل نیافته

 «تهاسها و کوهخداوند آسمان و زمین است، اندرا سرور آب اندرا»گوید چندانکه در ستایش اندرا می
ادیتی »توان مشاهده کرد ودا می( و نوعی از وحدت وجود را در چندین سروده ریگ222ودا: )ریگ

آسمان است ادیتی فلک است ادیتی مادر و پدر و پسر است ادیتی همه خدایان است ادیتی پنج 
 ( 233)همان: «آید استنچه به دنیا آمده و آنچه بعد به دنیا میطبقه)نژاد( مردم است ادیتی تمام آ
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تقدس طبیعت در عالم اسالم نیز امری کامال آشکار است چندانکه قرآن مقدس، احادیث پیامبر 
و میراث فلسفه و عرفان اسالمی داللت بر ان دارند چندانکه بر مبنای آیه نور، خداوند نور اسمانها 

خلقه الحمداهلل المتجلی ل»ست که با مخلوقات خود بر انها تجلی نموده است او زمین معرفی گردیده
. این تلقی طبیعت به مثابه منزلگاه و تجلیگاه ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، چیزی غیر «بخلقه

های همه فیلسوفان و عارفان عالم اسالمی از قول به تقدس طبیعت نیست که مبنای نظرورزی
 است.گردیده

تواند مطرح شود این است که چه عاملی باعث شد که در هند، خدایان که در اینجا میسوالی 
ها، تجسم و تجسد پیدا کنند اما در عالم اسالم غالبا اثری از تمثال و ها و تمثالدر قالب مجسمه

صری بکرد: آیا نحوه بیان توان بیانای دیگر نیز میگونهشمایل خدایان وجود ندارد؟ این سوال را به
های سنتی، با دیدگاه آن فرهنگ درباره نحوه آشکارگی خداوند در مفاهیم قدسی در هنر فرهنگ

توان با بررسی تطبیقی معماری مقدس در آیین هندوئیزم هستی ارتباط دارد؟ سوال اخیر را میجهان
دس ین هنر مقتوان بگردد که آیا چنین ارتباطی را میو دین اسالم مورد بررسی قرار داد تا معلوم

 و مذاهب مقدس اسالم و هندو برقرارنمود یا خیر.

 اشتراک اسالم و هندوئیزم در امر قدسی. 2

تحقیق درباره موضوع فوق مستلزم بررسی هنر و مذهب در آیین هندو و اسالم است. با وجود 
جود واختالفات آشکاری که در نحوه بیان بصری مفاهیم قدسی در هنر قدسی اسالم و هندوئیزم 

دارد، این دو مذهب به لحاظ خود مفاهیم قدسی اشتراکات درونی بسیاری با یکدیگر دارند؛ البته از 
اند وجود این اشتراکات امر عجیبی گرفتهآنجا که همه ادیان مقدس از یک مبدا الهی سرچشمه

ی را بالبحرین خود مطالعه تطبیقی خواست که در کتاب مجمع نیست. داراشکوه یکی از کسانی
و مرحوم داریوش شایگان، آن مطالعه تطبیقی را مورد  درباره آیین هندو و آیین اسالم انجام داده

فظی عرفانی فقط جنبه لعقیده داراشکوه، اختالف میان آیین هندو و اسالماست؛ بهبررسی قرار داده
صادق نیست اگرچه ( ولی از نظر داریوش شایگان، این حکم در همه موارد 2: 0732دارد)شایگان، 

 (00های پرمعنایی وجود دارد)همان: دو فرهنگ مشابهتدر این 
ون مثابه اقیانوسی بیکرانه که عالم همچبه -عنوان مثال، آکاشا جهت است که بهاین تشابه از آن

همه موجودات ( و برمبنای چانداوپانیشاد 02مظهر برهمن است)همان:  -ای در آن شناور استجزیره
مطلق است و  که عرش الهی، مظهر وجودچنان(05گردند)همان: خیزند و به اثیر بازمیر برمیاز اثی

لی ندارند گونه وجود تفصیدارای سلسله مراتبی است که باطن آن، همان اعیان ثابته هستند که هیچ
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ات، نمراتب موجودات از عالم عقل تا عالم ماده است که با کثرت تعیو ظاهر آن دربرگیرنده سلسله
 کنند. تنزل وجودی پیدا می

مراتب  الصفا سلسلهترین عقاید اسالم باطنی است؛ اخواناعتقاد به سلسله مراتب وجود از مهم
ودات کنند و برای موجگیری اعداد از واحد تبیین میموجودات و ارتباط آنها با خداوند را با روند شکل

طه شود و بواسقت جهان هستی با خداوند آغاز میگیرند؛ از نظر آنها خلسلسله مراتبی در نظر می
ی کند تا اینکه به مخلوقات زمینتنزل در حاالت مختلف وجود این سلسله مراتب کثرت پیدا می

الصفا در حکمت و عرفان اسالمی با بعضی (؛ این تفسیر اخوانNasr, 1978; 51شود)ختم می
 تغییر و اصالحات پذیرفته شد. 

-سله مراتبی است که هر یک از مراتب آن هم با یکی از سه حالت معرفتآکاشا نیز دارای سل

عمیق مرتبط است و هم با یکی از تجلیات تریمورتی)برهما، ویشنو و شناختی بیداری، رویا و خواب
گانه که به ترتیب، ایجاد، ابقاء و افنای جهان شیوا(. الزم به ذکر است که هر یک این تجلیات سه

( در نظر داراشکوه قابل 002: 0732، و ارکان کلُّ شیء از آنها پر است)شایگان، را برعهده دارند
تطبیق با صفات جمال و جالل خداوند هستند که در دین اسالم ارکان کلُّ شی سرشار از آنهاست. 

عقیده دکتر شایگان، اگرچه صفات جمال و جالل خداوند در عالم اسالم، با تثلیث گوناهای به
های بسیاری دارند خصوص آنکه انکشاف جالل مستلزم ویشنو و شیوا( مشابهتهندی)برهما، 

که سلطه هر یک از گوناهای هندی بر یکدیگر باعث اختالف چنان؛ غیبت جمال است و برعکس
مال مثابه سایه جاسالمی بهشود اما برخالف صفات جالل خداوند که در عرفاناشیا از یکدیگر می

ان عرضی و اتفاقی، و بنابراین رویارویی و تقابل آنها امری وهمی است، شوند که وجودشمطرح می
 -003شوند و دارای وجود عرضی و تبعی نیستند)همان: گوناهای هندی از یکدیگر تمیز داده می

ال گیرد ح(؛ از طرف دیگر، نحوه آشکارگی گوناهای هندی بواسطه آواتارا یا تجسد صورت می002
ال و جالل خداوند در عرفان اسالمی بر مبنای مفهوم تجلی است)همان: که آشکارگی صفات جمآن

040.)  
شناختی در اسالم مفهوم آواتارا، تنزل یا تجسد وجود ندارد زیرا اسالم فاقد بعد اسطوره

اه ها بلکه از ر. گذار از وحدت به کثرت نه از طریق سلسله مراتب اقانیم الوهیت(041)همان: است
گیرد. اسالم از طریق تمثیل و سمبلیسم انوار جبروت که ت الهی نوری صورت میساز و کار تجلیا

های رنگین متعدد صور نوعی، شکسته شده و سطح به سطح با تمایز وجودی فزاینده بر شیشه
ل شود مراحهای محسوس)ناسوت( ختم مییابد و سرانجام به نهایت تنزل جهان پدیدهبازتاب می

د میتولوژی بینای دیگر میه کثرت را تصور کرده است. هند دنیا را به گونهدرپی صعود و نزول بپی
است و همواره از ایزدستان ای را پرورده و گسترش دادهشدهو تفکر چندخدایی بسیار پرداخت



 

The sacred manifestation in Islamic mosques and Hindu… By Ali Alishir 

 

 

298 

های بیشمار آن سرانجام سه خدا به درآمده که بقیه را در محاق فرو چندشکلی آکنده از الوهیت
 . (040)همان: اندبرده

هاست. مالئک اسالمی تجلیات اسماء آواتارا تجسد است نزول خداوند بر سطح دنیای پدیده
ثیلی، های تمهای تجسدی. تفکر اسالمی با فلسفه صورتاند، اسماء جمال و جالل، و نه تنزلالهی

ر مجموع دنگاری تجلیات الهی. گونه و شمایلهای انساننزدیکی و ارتباط بیشتری دارد تا با صورت
ای فوق هگونه واقعیتاسالم به جانب تجرید صور نمادین تمایل بیشتری دارد تا به نمایش انسان

 (044)همان:  محسوس
ای که در اینجا الزم به ذکر است آنکه نباید کثرت خدایان مذهب هندو را به معنای چند نکته

کند که سایر خدایان را تحت یای جلوه مخدایی فهمید چون در اواخر سرودهای ودا حدای یگانه
شود و با عناوینی مانند ویشوا کارما، گر میدهد و به صورت واحد مستقلی جلوهالشعاع قرار می

( چنانکه مهابهاراتا درباره تثلیث خدایان 33: 0714شود)شایگان، پوروشا و پراجاپاتی نامیده می
کند و به صورت رودرا معدوم میآفریند، به صورت ویشنو حفظ گوید به صورت برهمن میمی
 ( 205سازد و اینان سه مقام پراجاپاتی هستند)همان: می

 همین تمایز اخیر است که باعث تفاوت فضای بصرینویسندگان مقاله اعتقاد دارند که خصوصا 
ای که حتی اگر مفاهیم و حقایق موجود گونهگردد بههای مقدس اسالم و هندوئیزم میدر معماری

ن هندوئیزم و عرفان اسالمی کامال بر یکدیگر منطبق بودند باز هم بواسطه همین تفاوت در آیی
ان برای است انسآمد؛ کافیهای آشکارگی آن حقایق، فضاهای بصری کامال مختلفی پدید مینحوه
بار وارد یکی از معابد آیین هندو و یکی از مساجد اسالمی گردد تا این فضای متفاوت را یک

نها ترین ویژگی آد؛ چندان تفاوتی هم ندارد که وارد معابد و مساجد اولیه شویم که مهمکنتجربه
که وارد مساجد و معابدی بشویم که سرشار همان سادگی حاصل از تزیینات اندک آنهاست یا این

 از تزیینات هستند. 

 الصخرهبررسی پدیدارشناختی معبد ماهابالیپورام و قبه. 3

اصر بصری توان عنآشکارگی امرقدسی در معماری مقدس اسالم و هندوئیزم میبرای تبیین کیفیت 
 و معمارانه موجود در قبه الصخره را با معابد مهابالیپورام مقایسه نمود. 

ترین بنای معماری اسالمی در زمان عبدالملک ساخته شد. این بنا عنوان کهنالصخره بهقبه
های ان را شکل روزنه است که پنجره 04ای با ساقه متر بر 11/25دارای گنبدی چوبی به قطر 

دهند. بنیان گنبد و ساقه بر چهار جرز و دوازده ستون قراردارد که از قرارگیری یک جرز در میان می
اید که بلندی و پهنای آن یکی است. این حلقه ای پدید میها استوانهتایی از ستوندو دسته سه
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متر و دارای هشت دیوار  02/25عی بزرگ قرار دارد که هر بر آن ضلای در مرکز یک هشتاستوانه
ه بودند که دو دهان متری است. از قسمت بیرون، این هشت بر را به هفت دهانه تقسیم کرده 0/2

 (.25: 0727کناری کور بودند)کرسول، 

 
 الصخره. نمای کلی قبه0تصویر

-تود که برای پوشاندن این فاصله، هشضلعی با استوانه میانی آنقدر زیاد بفاصله این هشت
چهار وضلعی بیرونی و استوانه درونی درنظر گرفتند که متشکل از بیستضلعی دیگری را بین هشت

است که هر جرز در میان یک ستون ای قرارگرفتهگونهستون به 04قوس بود که بر هشت جرز و 
ه جای طواف بود بر گرد صخره آید کمی مرکز پدیدگوش همطریق دو رواق هشتاست.؛ بدین

 (.22مقدس)همان: 

 
 . صخره مقدس2تصویر

تا( است که نور  04تا و بر ساقه گنبد ضلعی پنجهشت پنجره)بر هر دیوار 04درون بنا دارای 
متر است که هر  75/1و بلندی آنها  45/2ها (؛ پهنای درگاه22کنند)همان: می داخل بنا را تامین
ت و اسای بر اندکی باالتر از آن کار شدهدایرهنعل درگاهی است که قوسی نیمیک از انها دارای 
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ونی های گوناگها نقشند و بر این ورقاههای مسی و برنجین پوشاندها را با ورقزیر این نعل درگاه
(. داخل بنا دارای 24اند)همان: خصوصا از ساقه و برگ و خوشه انگور و برگ کنگر نقش زده

های سبز و کبود و هایی به رنگشده و موزاییکهایی طالکاریی مرمرین و سرستونهایستون
(. بعضی از این سرستونها، کرنتی و برخی دیگر التقاطی 23طالیی و صدفی است)همان: 

 (.23هستند)همان: 
های میالدی اهمیت بسیاری پیداکرد که نتیجه تالش 475پورام بعد از سال معابد ماهابالی

معروف  Mamallaبود که به  Naransimhavarman Iحاکمان سلسله پاالواها به نام یکی از 
 415 -475پورام که در زمان فرمانروایی ماماال بین سالهای است. بیشتر ابنیه موجود در ماهابالی

شدن و اجتماع و ترکیب مواد و ها پدید امدند نه بواسطه ساختهسنگم بواسطه برش از دل تخته
 ای، ماماالروی یکدیگر، که موسوم به راثا هستند؛ لذا عالوه بر معابد غاری و صخره مصالح بر

السکه معنای کوی بهراثاهایی ساخت که هر یک از انها بک معبد مستقل است. کلمه راثا باحاظ لغ
 (.Fyson, 1949: 3)یا ارابه است

 
 . راثای دراوپادی7تصویر 

ای هستند که در واقع پنج مکان گانهپورام، راثاهای پنجترین گروه راثاها در ماهابالیمهم 
اشند. بمقدس برای شیوا، همسرش پاراواتی، پسران او گانزا و سوبرامانیا و حاجب او چاندیکسوارا می

گانه، سه حیوان یک تکه یزرگ، فیل، شیر و گاو نر وجود دارد که به ترتیب، در کنار این معابد پنج
شد. راثای ورگا الهه جنگ و شیوا خدای بزرگ بر هریک از آنها سوار میایندرا خدای طوفان، د

اثا است؛ طرح روی سقف این ر دراوپادی کوچکترین راثا است که به شکل یک آلونک ساخته شده
است؛ داخل معبد یک حکاکی برجسته از دورگا و مالزمان و همراهان او کاری شدهبا فلز برجسته
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ر شود که در واقع نمادی از حالت قهمیسه دیوار دیگر نیز تصویر دورگا دیدهوجود دارد که البته بر 
ور ها، او با نواری بر دبرجستهها و نقشو جنگجویی پاراواتی همسر شیوا است. در تمام این مجسمه

ای (؛ صفهibid: 5ها و تجلیات همسر شیوا متمایز سازد)اش تصویر گردیده تا او را از دیگر فرمسینه
وی است چنانکه بر ره راثای دراوپادی بر روی ان قرارگرفته با مجسمه سر فیل تزیین گردیدهک

(؛ البته ibid; 5همین صفه که در بردارنده راثای ارجونا نیز هست مجسمه سر شیر هم وجود دارد)
ن ابوا هاینپورام، شیرهای نشسته در پایه ستوشاخصه فرم و تصویر شیرهای موجود در ماهابالی

 (ibid: 6بیرونی برخی معابد غاری و راثاها است که برخی از این شیرها دارای شاخ نیز هستند)
جود کند وپورام عالوه بر راثاها، معابدی نیز به شکل مانداپا یا معابد غاری و صخرهدر ماهابالی

مانداپا بر کرد؛ این مشاهده Mahaishsuraتوان در مانداپای دارد که زیباترین نمونه ان را می
الذکر، دارای سه زیارتگاه داخلی است که دارای روی تپه قرار دارد و رو به دریا است. مانداپای فوق

راواتی و عمق از شیوا، پابرجسته کمهایی با فیگور شیر است؛ در زیارتگاه مرکزی یک نقشستون
که ارماراجا است جز اینبرجسته موجود در راثای ده شود که مثل نقشپسرشان سوبرامانیا دیده می

پاهای شیوا در اینجا بر روی گاو نر قرار دارد. در دیوار جنوبی این مانداپا، ویشنو در حالت درازکشیده، 
خوابیده است؛ البته این خواب یک خواب معمولی نیست بلکه  Seshaهای مار بزرگ بر روی حلقه

ت. در دیوار شمالی دورگا سوار بر خلسه حاصل از تمرکز اندیشه ویشنو در هنگام خلق جهان اس
که با یر یک بوفالو تصویر گردیده، غلبه کند؛ دورگا  Mahaishsuraشیر است تا بر دمو و دیو 

اند اهمیت دارند. داستان در اینجا دارای هشت دست است اما فقط دو دستی که کمان را گرفته
 ( ibid; 12اخیر، بیانی نمادین از تضاد و جنگ ابدی خیر و شر است)

 
 Mahaishsura. داخل مانداپای 1تصویر 

با یکسان پورام تقریالصخره و معابد ماهابالیآید عناصر ساختاری قبهچنانکه از عبارات باال برمی
یقی است. به منظور مقایسه تطب هستند اگرچه تزیینات بکاررفته در این دو بنای مقدس، متفاوت
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ته موارد شولتز استفاده کرد؛ الب پدیدارشناسی کریستیان نوربرگتوان از این دو ساختار مقدس، می
او در  توان روش پدیدارشناسیشولتز بیشتر در زمینه معماری غرب است ولی می مطالعاتی نوربرگ

 بررسی اثار معماری را برای معماری مقدس اسالم و هندوئیزم نیز إعمال نمود.
ا مطالعه در ساختار کلی و اجزای آن مورد بررسی توان ببه عقیده او هر اثر معماری را می

شولتز عقیده دارد که هر مجموعه پدیدارشناختی قرار داد. در زمینه ساختار و کلیت بنا، نوربرگ
-( تا بتواند با شکل042: 0733شولتز،  ساختمانی باید چیزی به محیط پیرامون خود ببخشد)نوربرگ

خودش را از دیگر ساختارها متمایز نماید و عناصر بکار  دادن به یک فضای خاص در پیرامون خود،
رفته در محیط پیرامون خود را معنادار نماید. بدیهی است که در هر معماری مقدس، از جمله در 

ای وجود دارد چون این دو مجموعه پورام، چنین شاخصهبنای قبه الصخره و مجموعه معابد ماهابالی
-بگونه شوندنفسه از محیط پیرامون خود متمایز میارتی خود، فیزی-معماری بلحاظ کارکرد عبادی

 گردد کهنمایند؛ و همین امر باعث میای که فضا را به دو عرصه مقدس و نامقدس تقسیم می
 زایران و مومنان به هنگام ورود به این دو بنای مقدس، آداب خاصی را رعایت کنند.

ر مجموعه معماری مقدس دارای یک مسیر معین از طرف دیگر، عالوه بر این ساختار کلی، ه
رین نقطه تبیرونی و داخلی است. مسیری برای ورود به بنا، و سپس مسیری برای رسیدن به مقدس

آن؛ البته مسیر بیرونی بیشتر از آنکه با عناصر معمارانه تعریف گردد بواسطه عناصر کیفی حاصل 
چندانکه زایران در تمام طول مسیر، با خواندن اذکار و گیرد می از اعتقاد مومنان و زایران شکل
 نمایند.شدن با بنای مقدس اماده میاوراد مقدس، خود را برای روبرو

 
 الصخره. گذار از مسیر برای ورود به قبه0تصویر 
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 . گذار از مسیر برای نیل به درگاه ورودی معبد بریهادسوارا4تصویر

های داخل مسجد و معبد، ها و حیاط و رواقدهلیزها و گذرگاه پس از ورود به آنجا و گذار از 
گردند تا با امر مقدس روبرو شوند که در قالب محراب جانب قبله و یا وارد شبستان اصلی می

ت شولتز این عناصر واسطه، همچون جهاست. به عقیده نوربرگزیارتگاه اصلی بیان بصری یافته
ته آستانه ورودی، در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار است ( که الب047شوند)همان: ادراک می

 کند.چون بر ورود زایران و مومنان داللت دارد و فضای مقدس را از فضای نامقدس متمایز می
مقصد نیز که از مهمترین عناصر معمارانه در معمارای مقدس است، در مساجد غالبا با محراب 

بد هندوئیزم با اتاقکی که تمثال خدا در آن قرار دارد و با گردد و در معاجانب قبله مشخص می
ترین قسمت بنا، همان صخره الصخره، مقدسعنوان گاربهاگریها معروف است؛ هرچند در قبه

مقدس است که دارای کارکرد زیارتی نیز هست و از این جهت نیز با معابد هندوئیزم مشابهت دارد. 
ستانه که با حرکت و ورود ارتباط دارد، سکون را تداعی این عنصر بصری، برخالف گذرگاه و ا

شود و مانند یک محور عمودی درنظر نماید چون جایی است که حرکت زایر در آن متوقف میمی
  (041نماید)همان: تواند به عنوان محور جهان عملشود که میمی گرفته

 
 . صخره مقدس.3تصویر
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الصخره است و هم در ساختار هم از عناصر محوری قبهشود ستون می چنانکه در تصاویر دیده
ولتز، شپورام از اهمیت ساختاری بسیاری برخوردار است. به عقیده نوربرگبناهای مقدس ماهابالی

گردد نفسه به عنوان محور جهان و عامل ارتباط بین زمین و اسمان تلقی میستون در اساس، فی
باشد؛ ستون، تنه و سرستون میاست که شامل سه جزء ته ترین معنای واژه یک گشتالتو در دقیق

نهایی نمیتوانند تجزء به صورت منفرد نمیتوانند گشتالت یه شمار ایند زیرا بهاو عقیده دارد که این سه
جهت، ستون، مثالی عالی برای این قاعده دهنده رابطه بین زمین و آسمان باشند و از همیننشان

 (042)همان: «کندکه جزء را تعیین میکل است »مشهور است که 

 
 . نقش محوری ستون در راثای گانثا3تصویر

ولتز شپورام است. نوربرگالصخره و معابد ماهابالیدر قبه یترین عناصر معمارپنجره نیز از مهم
عقیده دارد که برخالف ستون که رابط بین زمین و اسمان است، پنجره نمایانگر رابطه بین درون 

دهد تا وارد بنا گردد)همان: بیرون و برهمکنش بین انها است که با حضور خود، به نور اجازه میو 
035.) 
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 الصخره. نمای داخل قبه2تصویر

همچنین او برای هر بنای معماری بطور عام، و معماری مقدس بطور خاص، قائل به یک شیوه 
شولتز، در معماری مذهبی و مقدس، خاص از بودن بین زمین و اسمان است، که از نظر نوربرگ

شود که روی هم نحوه خاص وجود و بودن در میان زمین و آسمان، در قالب دو منطقه تصویر می
ه مثابه نمادی از عالم دنیا دارای ساختار مربع است و منطقای که منطقه پایین بهگونهاند بهقرارگرفته

 ( 053: 0733شولتز، گردد)نوربرگعرفی میعنوان نمادی از عالم ملکوت، با گنبد مباال به
اهت پورام شبالصخره و معابد ماهابالیشود عناصر ساختاری و معمارانه قبهچنانکه مشاهده می

های آنها، در پرداخت متفاوت این عناصر معمارانه به دلیل بسیاری با یکدیگر دارند؛ تنها تفاوت
عنوان مثال، مسجد قطب در دهلی را نگاه اگر بههای محلی متفاوت است؛ البته استفاده از سنت

کنیم حتی در نحوه پرداخت و اجرای عناصر معمارانه، تفاوت چندانی با معابد هندوئیزم ندارد بلکه 
 های معماری هند دارد. ها هستیم چون مسجد قطب دهلی ریشه در سنتبیشتر شاهد مشباهت

اسالم به دلیل تحریم تصویرگری موجودات  تفاوت دیگر در نوع آرایش و تزیینات است که در
پردازی برای خداوند، از تزیینات مسطح در قالب جاندار و انسانهای مقدس، و نیز تحریم تمثال

ای برای بیان بصری بخشیدن به امرمقدس استفاده کردند حال ای و کتیبههای گیاهی، هندسهفرم
یان های خداطورخاص، تصاویر و تمثالپورام بهبالیآنکه در معماری هندوئیزم عموما، و در معابد ماها

 های متعددی وجود دارد.و الهه
، شناسی تأویلی هایدگرشناسی هوسرل و هم در پدیدهالبته باید دقت نمود که هم در پدیده

ن گفتار باشند بنابرایفرمها نباید به چیزی ورای خود در عالمی مانند عالم مُثل افالطون اشاره داشته
 مثابه تصویری از عالم ملک و ملکوتشولتز در تاویل فضای گنبدخانه معماری مقدس بهربرگنو

جهت که دایره گنبد و مربع شبستان زیر گنبد را  خالی از اشکال نیست چون تاویل فوق از آن
 داند، با مبانی پدیدارشناختی هوسرل و هایدگر تباین دارد. تصویرگر چیزی ورای خود آنها می
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 های معابدهای انتزاعی مساجد اسالم و مجسمهطرف دیگر، معنای نمادین و سمبلیک فرماز 
هندوئیزم، برای بسیاری از مسلمانان و پیروان آیین هندو نامعلوم هستند لذا این سوال قابل طرح 

 است که کیفیت تجلی امر قدسی در مساجد و معابد چگونه است؟ 

 مقدس هندوئیزم کیفیت تجربه امر قدسی در معماری. 1

شود این است که آیا این تجربه برای یک هندو و یک مسلمان، یک سوالی که در اینجا مطرح می
تجربه زیباشناختی است یا یک تجربه قدسی؟ شاید بتوان این دو را با یکدیگر مرتبط دانست 

ربه قدسی باشد جساز آشکارگی تجربه دینی یا تای که مشارکت در تجربه زیباشناختی، زمینهگونهبه
رود و شخص به یک نوع آگاهی از ماوراء خود دست پیدا که در آن، خودآگاهی شخصی از بین می

شدن او با آن، تجربه دینی حاصل که بواسطه نظاره اثرهنری توسط مخاطب و یکیکند؛ چندانمی
 (03 - 04: 0724گردد)دیباجی، می

 میان جایگاه خود را دارد اما باید توجه داشتالبته شکی نیست که تجربه زیباشناختی در این 
است و همین امر، باعث تجلی امر قدسی بر ذهن که زایر هندو پیش از هرچیز وارد خانه خدا شده

ی هندوئیزم( برای کس دلنماید امر زیباشناختی)در اینجا معاکه بعید میگردد حال آنو روان او می
ود. شتجربه دینی و رابطه وجودی او با معماری مقدس میکه تعلقی به سنت هندوئیزم ندارد باعث 

 ثابه خانهمشود آگاهی پیشینی او از معبد بهدرواقع، آنچه باعث آشکارگی امرقدسی بر زایر هندو می
فه گونه که در فلسخدا است و این آگاهی پیشینی، شرط اصلی آشکارگی امرقدسی است همان

و شرایط تحقق ادراک حسی است لذا تا آن آگاهی پیشینی مکان، جز –کانت، وجود پیشینی زمان 
ل عبارت دیگر، در داخای بواسطه امر زیباشناختی حاصل نخواهدشد . بهنباشد هیچ تجربه دینی

گیرد؛ اول عبادت خدا و سپس پیشکش هدایا در قالب مراسمی معابد هندو، دو عمل انجام می
این هدایا را با عشق و عالقه به زایران هندو شود که خدایان تشریفاتی و رسمی؛ و فرض می

(؛ بدیهی werner, 1991; 20آید)جور تبادل بین انسان و خدا پدید میگردانند لذا یکبازمی
-ق نمیگاه محقاست برای کسی که تعلقی به سنت هندو ندارد، این تبادل بین خدا و انسان هیچ

 گردد.
قدس م که جهت تبیین کیفیت فهم هنر «مقدس رابطه وجودی با معماری»برای تبیین مفهوم 

وان بجای تاست میشناختی و سمبلیستی ارائه شدههای نشانهگردد و در مقابل تبیینارائه می
انواده خ های فلسفی که مستلزم توضیح و فهم علم حضوری است، بخشی از رماناستفاده از تبیین

رد؛ ژاک کپیش از طوفان روی شهر سنگینی می آورگرمای خفقان»را با شرح ذیل شاهد آورد؛ تیبو 
تواند ببیند؟ میل به یافتن دانیل هر چه از خیس عرق بود. چگونه دانیل را میان این جمعیت می
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بود  ههایش که از دود سیگار و تب خشکیدگرفت. لبشد بیشتر فزونی میتر میتوفیق خود مایوس
ران های دوردست طوفان نگآنکه از غرشباشد بیتهآنکه از جلب نظر انظار باکی داشسوخت بیمی

ن بود. صورت شهر ناگهاهایش از فرط جستجو درد گرفتهشود به هر سو شروع به دویدن کرد. چشم
مینه ها رنگ روشنی بر زخاست و نمای خانهها به هوا برمیفرشتغییرکرد: روشنایی گویی از سنگ

رد. کچین میروها را نقطههای درشت باران پیادهقطره شد وزد. طوفان نزدیک میآسمان کبود می
-داری میهای رواق ستونصدای رعد ناگهان از نزدیکی برخاست و او را از جا پراند. از کنار پله

گذشت. در کلیسایی روبروی او گشوده بود. به درون رفت. صدای پایش زیر گنبدها پیچید. بوی 
ی خاطر و ارامشی حس کرد: دیگر تنها نبود وجودی فوق آشنایی به مشامش خورد. همان دم تسال

شد: از موقع فرار تا این ای بر او چیرهطبیعی او را در میان گرفت؛ اما در همان لحظه ترس تازه
بود. و ناگهان حس کرد که نگاه ناپیدایی روی سرش چرخ لحظه حتی یکبار به یاد خدا نیفتاده

کاود. خود را خطاکار بزرگی دید که وجودش این پنهانش را می شود و نیاتزند، در او وارد میمی
تواند از باالی آسمان او را به صاعقه ببندد. باران از روی آالید و خداوند میمکان مقدس را می

-کرد. رعد پی در پی میمیهای محراب را روشنهای برق شیشهشد. شعشعهها سرازیر میبام

رخید. ژاک چجوی گناهکار است در تاریکی گنبد به گرد سر او میخروشید و چنانکه گویی در جست
ای پدر ما »بود در خود خزید و سر خم کرد و شتابان های عبادت زانو زدهکه روی یکی از کرسی

 (. 34؛ 0732)روژه مارتن دوگار، «را چندبار خواند «مسالم بر مری»و  «که در آسمانی
پندارند آگاهی یا عدم آگاهی زایرین معابد و یا سان میشنابنابراین، برخالف آنچه که نشانه

 بخشد بلکه آنها میها و شمایل نیست که قداست را به فرمطراح و معمار آنها، از معانی تمثیل
جهت که تجسد امر قدسی هستند، امر قدسی را برای زایرین معابد هویدا شمایل و تصاویر از آن

ک بنا مانند دیگر بناها نیست که در اثر قراردادهای انسانی کنند چون معبد برای یک هندو یمی
 گاه از آن سلبدارای معنا شده باشد بلکه یک بنای مقدس است و تقدس، ذاتی آن است و هیچ

 شود.نمی
ن رابطه است؛ بنابرایگاه به آن اعطا نشده بلکه با آن هویدا شدهعبارت دیگر، این تقدس هیچبه

که بواسطه  شناختی نیستشناس، یک رابطه نشانهه مانند رابطه آن با یک نشانهمعبد با زایر هندو، ب
ها تقدس را بر معبد حمل کند بلکه رابطه او با معبد، یک رابطه وجودی است که آگاهی از نشانه

کند و معبد است که در وجود و آگاهی او یک حال و هوای مقدس را پدید تقدس را از معبد اخذ می
بخشیدن به معبد گردد؛ و این از های قراردادی باعث تقدساینکه آگاهی او از نشانه اورد نهمی
جهت است که معبد برای زایرین هندو یک ابژه عاری از معنا نیست بلکه خانه خداست و آنها آن

 شوند. وارد خانه خدا می
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هنر معرفت است؛ در آیین هند، های بیان هنری آگاه بودهالبته هند همیشه از محدودیت
knowledge  است هنر بیانexpression تواند سمبلی را برای چیزی پدید آورد است لذا نمی

که و مطلق است چنان Unlnowableو غیرقابل شناخت  Inexpressableکه غیرقابل بیان 
 است اما این تحریم ریشههای جاندار تحریم شدهطور دقیق، استفاده از فرمهرچند فقط در قرآن به

خودش را  Universalای که کلی در اسالم ندارد بلکه به قدمت وداها است؛ در وداها، کلمه
قدر مقدس است که بر زبان آوردن آن توسط افراد معمولی نوعی کفرگویی است آنکرده معرفی

اتاق خالی  – spaceاست و تجلی بصری آن در یک معبد بزرگ هندو در جنوب هند، فقط با فضا 
empty cell – شود و در سمبلیسم رنگی مینشان دادهcolor- symbolism  هند، بوسیله

شناختنی، مثابه امرناگردد؛ همچنین اولین تجلی او بهمعنای عدم رنگ است بیان میرنگ سیاه که به
یا زهدان جهان بود و بعدها این فرم به صورت  Eggمرغ اش، در قالب تخمقبل از خودآشکاری

 (.Havel, 58)مثابه مادر تمام خدایان بیان بصری یافتبه kaliو  female formپیکر زن 
یست ها یکسان نشکی نیست که معرفت و شناخت حصولی زایرین هندو از معانی این تمثال

های سنتی، این علم حصولی فاقد ارزش است و آنچه دارای ارزش و اعتبار اما در تمام فرهنگ
یک رابطه وجودی بین عالم و معلوم است که هیچ سنخیتی  است علم حضوری است که مستلزم

اختی از واژگان شنشناختی ندارد؛ بنابراین اصرار پژوهشگران غربی بر تبیین نشانهبا رابطه نشانه
اید شناختی آثار هنری بنشانه باشد. تبیینهای سنتی، فاقد ارزش میبصری و معمارانه در تمدن

رین تبیین؛ تعنوان تنها تبیین و دقیقشود نه بهها مورد لحاظ واقعتبیینمثابه تنها یکی از صرفا به
ری وجوه آنها هاست که از بسیاترین تبیینشناسی یکی از ناقصحداقل در تبیین هنر مقدس، نشانه

 -تیکند اشیا در جهان سنمیشناسی آن است که گمانترین اشتباه نشانهکند چون مهمغفلت می
 ردد. گفاقد ماهیت و معنا هستند و معناداری آنها بواسطه انسان تضمین می -مدرن مانند جهانبه

اول بسیاری را در زمینه هنر و معماری پدید البته هند برخالف عالم اسالم، منابع مکتوب دست
ای از مثابه خالصهبهsilpa – sastra  توان به سیلپاساستراهااست که از بهترین آنها میآورده
اشاره کرد که بر مبنای آن، علم معماری از جانب برهما، ویشنو و شیوا برای   mansaraراها مانسا
ترین مطالبی که در آنجا، به آن ؛ از مهم(Acharya, 1964; 97)استها فرستاده شدهانسان

معنای جایی است که انسان و است که به Vastu(dwelling)شود مفهوم سکونت اشاره می
، harmya (building)، بنا ((dhara groundا سکونت دارند و شامل زمین خدایان در آنج

است؛ از بین آنها زمین اهمیت  paryanka (couch)، و تخت yana (convayenc)دهلیز 
؛ سایتی که شهر، آبادی، معبد یا خانه قرار (ibid; 99)گاه هرچیزی استبیشتری دارد چون تکیه
گردد که هر یک از این اقطاع، اقطاع مربعی متعددی تقسیم میشوند به است بر روی آن ساخته
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از یک  ها سرپرست بیشمنتسب به الوهیتی است که سرپرست آن است. البته بعضی از الوهیت
قطعه هستند و سرپرست قطعه مرکزی، همیشه برهما است و سرپرستی کلیت سایت برعهده 

 ;ibid)استرا در بر گرفته vastuگاه است که همه آن سکونت vastu- purushaوستوپوروشا 

ها، شکل و تزیینات و مواد و متریال آنها . همچنین در سیلپاساستراها درباره اندازه ستون(101
گوش، مشهور است، ستون هشت Brahma- kantaشود. ستون مربع به براهماکانتا صحبت می

وش گای رودراکانتا، و به ستون پنجهگوشه یا دایرشود، و به ستون شانزدهویشنوکانتا خوانده می
 .(ibid; 110)گویندشیواکانتا می

 مسئله معنا و جایگاه منابع مکتوب درباره هنر مقدس . 5

که گذشت، در تمدن هند، آثار مکتوب بسیاری پدید آمده که تئوری فلسفه هنر و معماری چنان
برو اول روا فقدان منابع مکتوب دستکه در عالم اسالم، ما باست حال آنقدسی در آنها بیان شده

تواند محمل تعلیق معنا در معماری قدسی اسالم گردد؟ قبل از پاسخ به چیزی میهستیم؛ آیا چنین
کنیم؛ با این بیان که، آیا آگاهی و علم حصولی معماران این سوال، ما سوال دیگری را مطرح می

ه کاست یا اینشدهمعبد و اجزای آن میهندو به مطالب موجود در سیلپاساستراها باعث تقدس 
نموده است؟ طرف اول این قضیه تقدس ذاتی معبد، امرقدسی را در ذات و روان هندو حاضر می

های معابد هندو که توسط آن دسته از معمارانی معنا است که بعضی از آن قسمتمنفصله بدین
د فاقد تقدس اند بایتراها نداشتهاست که هیچ علم حصولی نسبت به محتوای سیلپاساسساخته شده

 گونه است؟باشند اما آیا واقعا این
اند که چون هکرددانند، گمانشناسان که عدم وجود منابع مکتوب را دلیل بر تعلیق معنا مینشانه

ها برای خودشان اهمیت دارد، برای انسان سنتی نیز شناخت حصولی علم حصولی به این واژه
جهت سکونت در تقرب امر است حال آنکه انسان سنتی بهها اهمیت داشتههنسبت به معانی واژ

قدسی، چنین علمی برای او اهمیت نداشته چون او در پی انکشاف امر قدسی بواسطه اثر مقدس 
است که است و رابطه این اثر مقدس و آن امر قدسی، از سنخ رابطه اسم و معنا بودهخود بوده

 است.برعهده گرفته «نه معنی از پی اسما همی شود پیدا؟»بهترین بیان آن را مصراع 
ی شاید بهترین بیان برای تبیین تفاوت آشکارگ «نه معنی از پی اسما همی شود پیدا؟»مصراع 

های مقدس سنتی و فرهنگ مدرن باشد؛ بر مبنای این مصرع، با پیدایی اسماء و معنا در فرهنگ
ست لذا اشناسی بر اساس اصالت مدلول بنا شدهمبنای نشانهشود حال آنکه الفاظ، معنا ظاهر می

لبته درست یابد؛ اصورت واژه تا حد لفظ تقلیل میپیدایی واژه مستلزم آگاهی از معنا است درغیر این
های سنتی و هم در فرهنگ مدرن، انسان نقش مهمی در رابطه اسم و است که هم در فرهنگ
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های سنتی انسان با مشارکت در ساخت اثر مقدس که در فرهنگمعنا دارد اما تفاوت در این است 
کند اما در فرهنگ مدرن، انسان با مشارکت در مثابه معنا را منکشف میمثابه اسم، امر قدسی بهبه

 کهآورد و بین این دو فرق بسیاری است؛ خصوص آنمعنا و آگاهی از آن، اثر هنری را پدید می
 ساخت اثر مقدس یک عمل عبادی و مقدس است. برای انسان سنتی، مشارکت در

درباره عدم وجود منابع مکتوب دست اول پیرامون زیباشناسی در عالم اسالم، باید این حقیقت 
ست اای مانند ویترویوس وجود نداشتهرا در نظر گرفت که هرچند در معماری اسالمی، منتقد هنری

ی ه مسئله زیبایی و زیباشناسی نیست. زیباشناسپردازی درباراما چنین چیزی به معنای عدم نظریه
م(،  0541ه/  400حزم)توان در آثار فیلسوفانی چون ابنجهان مقدس اسالم را میبر مبنای زیست

 م( جستجو کرد. 240ه/  701هیثم)م( و ابن 0023ه،  020رشد)م(، ابن 235ه/  735سینا)ابن
-مند به همراه دیگر فیلسوفان مسلمان قرونالبته باید توجه داشت که اگر این چهار اندیش 

-های آنها مطابق با مفهوم قرونباشند، باید ایدهوسطی، یک نظریه ناب زیباشناختی عرضه کرده

 philosophy of sensory)مثابه یک فلسفه تجربه حسیشود یعنی بهوسطایی زیبایی فهمیده

experience) یک ابژهطور جداگانه چونان که موضوع آن نباید به object  معرفت یا اپیستمه
دینی  شناختی،های گوناگون هستیتر، شامل نظامگردد؛ بلکه این مفهوم در یک حوزه وسیعلحاظ

 -meta توان با مفهوم فرازیباشناسیو اخالقی و مشتقات آنها باید مورد بررسی قرار گیرد که می

aesthetics (.از آن یاد نمودGonzalez, 2001; 7 .) 
اول راجع به معنای واژگان بصری و معمارانه در در هر صورت، عدم وجود منابع مکتوب دست 

کند و هیچ لزومی نیز برای استدالل بر معناداری عالم اسالم، هیچ عیب و نقصی بر آن وارد نمی
های مقدس وجود واژگان بصری و معمارانه در نزد معماران معماری قدسی اسالم و دیگر معماری

ها امر قدسی بواسطه مشارکت معمار در ساخت اثر هنری، و یا بواسطه رد چون در این فرهنگندا
-که همین امر قدسی بر هیچ نشانهشود حال آنرابطه وجودی مومنان با اثر هنری، منکشف می

گردد چون رابطه او با اثر شناس است هیچگاه منکشف نمیجهت که صرفا نشانهشناسی از آن
 شناختی است نه یک رابطه وجودی. بطه نشانهمقدس، یک را

شناس که هیچ رابطه وجودی با اثر مقدس برقرار نکرده و لذا خارج از آن سنت برای نشانه 
جستن انسان سنتی به آن، تک اجزای اثر مقدس و تبرکبودن تکمقدس قرار دارد فهم قدسی

است، امری محال است. نویسنده شدهبواسطه رابطه وجودی عمیقی که بین او و اثر مقدس برقرار 
رین تاست که معمولیکرده ترین مساجد مشاهدهاین سطور بارها مسلمانان کهنسالی را در معمولی

مخاطب خود ساخته  «آی منبر محمد، آی منبر علی»اند و آن را با خطاب منبرهای چوبی را بوسیده
شناختی انشناسانی که بررسی زبگفت که نشانه توانند؛ بنابراین صراحتا میاو به آنها تبرک جسته
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ای مانند مسجد، و انواع تزیینات فضایی و مسطح، و کیفیت سیر شناختی واژگان بصریو نشانه
اند از آشکارگی امرقدسی بواسطه این واژگان بصری و معمارانه هیچ تحول آنها را برعهده گرفته

 ند.درکی ندارند چون متعلق به این سنت مقدس نیست

 کیفیت آشکارگی امر قدسی در معماری مقدس اسالم. 6

نحوه آشکارگی امر قدسی در مساجد، با نحوه آشکارگی آن در معابد تفاوت بسیاری دارد؛ اگر فضای 
دم کند علحاظ بصری مورد بررسی قرارگیرد اولین چیزی که توجه را به خود جلب میمسجد به

که لن یدخل المالئ»وجود هرگونه تمثیل و شمایل در مساجد است. مشهور است که پیامبر فرمود 
(؛ از طرف دیگر، فضای مسجد، سرشار 033؛ 0731)کمال خوارزمی، «بیتا فیه کلبٌ أو صوره التماثیل

ی بصری اکه این فضای است؛ در ایناز انواع تزیینات مختلف هندسی، اسلیمی، ختایی و کتیبه
کی است هیچ شریشه در احادیث پیامبر دارد که هرگونه استفاده از تصویر و شمایل را منع کرده

الیف شده، های مختلفی که در این زمینه تنیست. کیفیت پیدایش و تطور این تزیینات نیز در کتاب
 ری هستیم.دیگاست اما ما به کیفیت تطور این نقوش کاری نداریم بلکه در پی چیز معلوم گردیده

 گردد، کلیت و اجزایقبال بیان گردید که هر اثر مقدس، از آنجا که موجب انکشاف امر قدسی می
زیینی های تشود بنابراین لزومی برای سوال از معناداری یا عدم معناداری این آرایهآن نیز مقدس می

های می ندارد که با مولفهاست و لزودر اینجا وجود ندارد چون این سوال از دوره مدرن پیدا شده
جهان سنتی را مورد بررسی قرار دهیم؛ آنچه اهمیت دارد تجلی امر قدسی در دنیای مدرن، زیست

 پردازی. مساجد است، بواسطه نقوش تزیینی و با پرهیز از هرگونه شمایل
 اگر همان تزیینات هندسی را به لحاظ بصری مورد بررسی قرار دهیم تنها چیزی که مشاهده 
واند بیان تکنیم پیدایی نقوش مختلف در اثر تکرار یک فرم واحد یا یک خط واحد است که میمی

بصری برای این معنا باشد که اختالف صور آمد سبب کثرت و بس. البته این تفسیر ماست، اما آیا 
ت ساست؟ پاسخ این اهنرمند مسلمان در هنگام خلق این نقوش به این معانی، علم حصولی داشته

چیز مهم بوده و آن، انکشاف امر قدسی بواسطه اثر هنری مقدس است؛ امری که برای او تنها یک
ز شاه اولیا اگوید که عزیزالدین نسفی میاست. چنانزیستهای که او در معیت و تقرب آن میقدسی

یش وامیرالمومنین علی علیه السالم سوال کردند که وجود چیست؟ گفت بغیر وجود چیست؟ ای در
ماند که در حکایت آمده که ماهیان روزی در دریا جمع شدند و می نکند به آمی هرکه طلب وجود

حیات  گویند که هستی وشنویم و میاست که حکایت آب و صفات آب میگفتند که ما چندین گاه
 ست و ماا است بلکه حیات جمله چیزها از آب ست و بی آب، حیات و بقای ما محالا ما در آب
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هرگز آب را ندیدیم و ندانستیم که کجاست؟...و این از انجهت بود که ماهیان بغیر آب چیز دیگری 
 (70؛ 0711)عزیز نسفی، ندیده بودند

موجود در سبک آرت  decorationو  ornamentationبنابراین این تزیینات، از سنخ 
های جسمهگوید که اروپا مرو میباشند؛ آندره مالدکو اروپا نیستند که صرفا کارکرد تزیینی داشته

ند حال کسازان ممفیس را با میکالنژ مقایسه میشمارد زیرا پیکرهمصر باستان را مشتی جسد می
سازان دوره رومیایی)رومانسک( آنکه من آنها را با همقدرانشان در غارهای مقدس و بویژه با پیکره

شناسان با الرو درباره نحوه برخورد نشانه( این سخن آندره م0731کنم)مالرو، خودمان مقایسه می
تزیینات مساجد اسالمی نیز صادق است که غالبا آنها را بر مبنای ترس از فضای خالی تبیین 

کنند حال آنکه مسجد با کلیت و اجزای آن، تجلیگاه آشکارگی امر قدسی است و چون در می
، «إن هو اال وحی یوحی* ماینطق عن الهوی*»احادیث پیامبر که بر مبنای سوره نجم، 

انتخاب  گری راای غیر از شمایلبود هنرمند مسلمان زبان بصریتصویرکردن تماثیل تحریم شده
 کرد. 

جوی در جست»مانند خانم کوتار در رمان کند که بهانسان امروز در نیمه قرن نوزدهم زیست نمی
ین از طبیعت باشد؛ بنابراین بر ا، فقط چیزی را هنر بداند که تقلیدی عینی «زمان از دست رفته

توان خرده گرفت که چرا به سبک کالسیک یونان یا به سبک گاه نمیانتخاب هنرمند مسلمان هیچ
اریخی است. البته اگر این واقعیت تهنر رنسانس و بعد از آن، مفاهیم قدسی را بیان بصری نبخشیده

الم توسط پژوهشگران غرب، از نیمه قرن باشیم که بررسی هنر و معماری عالم اسرا مدنظر داشته
گرایی موجود قرن نوزدهم است ارزیابی زبان هنر اسالمی بر مبنای طبیعتنوزدهم شروع شده

چندان عجیب نیست؛ اما زمان آن رسیده که زبان هنرهای مقدس را بر مبنای خود آنها مقایسه 
 گرای غرب.نماییم نه بر مبنای هنر طبیعت

به مثابه  شناسیشناسی است؛ چون نشانهام چنین کاری، کنارگذاشتن نشانهقدم اول برای انج
ناسی ششناسی فلسفه مدرن دارد؛ چون در نشانهنظریه معنای جهان جدید، دقیقا ریشه در هستی

شود و اگر این اعطای معنا از جانب انسان صورت معنای واژگان، از طرف انسان به آنها داده می
گونه که در فلسفه مدرن ماهیت اشیا که به کمیت صرف یابد، همانتقلیل مینگیرد واژه به لفظ 

ناشناسی در شناسی و معگردد؛ بنابراین بین هستیاست از جانب انسان به آنها اعطا میتقلیل یافته
شناسی و معناشناسی در جهان جهان مدرن، انطباق کاملی وجود دارد. چنین انطباقی بین هستی

وجود دارد؛ در عالم اسالم، بهترین تبیین درباره عالم وجود، در این بیت خالصه سنتی مقدس نیز 
؛ «ظهور تو به من است و وجود من از توست/ فلست تظهر لوالی لم أکن لوالک» است کهشده

توان مبنای نظریه معنا قرار داد که بر اساس در بررسی معماری قدسی اسالم، همین بیت را می
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ار شناختی طراح و معماداری واژگان بصری است، نه علم حصولی و رابطه نشانهآن، آنچه ضامن معن
 با واژگان بصری، بلکه آشکارگی معنا بواسطه خود اثر است. 

کوماراسوامی معتقد است تقسیم هنرها توسط انسان مدرن، به هنرهای صنعتی و تزیینی، و 
جهت که او هیچ معنا بوده از آنیهنرهای کاربردی و هنرهای زیبا، برای انسان سنتی امری ب

ای هاست و تنها در دوره مدرن است که فرمو برعکس، نداشته «کارکرد از معنا»تصوری از تمایز 
  اند؛ حال آنکه، وقتی ما اصول صوریو جنبه کاربردی صرف پیدا کرده سنتی خالی از معنا شده

formal pricipal و علل غایی  final causesکنیم، آنها را را بررسی می هنرهای سنتی
یل، معانی همین دلمثابه اشیایی دارای کارکرد مادی صرف؛ بهکنیم نه بهمثابه سمبل تلقی میبه

 ,Coomaraswamy کنیم)بخشیم بلکه معانی ذاتی آنها را کشف میقراردادی را به آنها نمی

1983; 26). 
ثابه مگیرد و امر مقدس بهی معنا قرار میشود که در اینجا خود اثر مقدس، معیار آشکارگ دقت 

 گردد؛ بنابراین، حتی اگر بعضی از آثارمعنا، تنها بواسطه ارتباط وجودی با مخاطب بر او آشکار می
باشند، چنین چیزی را مقدس اسالم، توسط مسیحیان و یهودیان و معماران هندو انجام گرفته

 علت اجرایکه اولگ گرابار بهار داد. حال آنتوان مستمسک نفی مفهوم معماری اسالمی قرنمی
هوم توانیم از مفگوید که ما نمیبعضی آثار هنری دوره اسالمی توسط هنرمندان غیر مسلمان، می

-یم همان معنایی صحبت کنیم که از معماری مسیحی و بودایی سخن گفتهمعماری اسالمی به
ی شناختبار ریشه در همان نظریات نشانه؛ این دیدگاه اولگ گرا(Oleg Graber, 1978; 1)شود

داند و خود آن چیز را فی نفسه فاقد هویت فرض دارد که نیت مولف را شرط اصالت یک چیز می
 کند. می

سان ی قراردادی که توسط ان«معنا»البته آن  -جای تاکید بر مسئله معناگام دوم آن است که به
نای نفی معمعماری قدسی تاکید شود؛ چنین چیزی بهبر زبان بصری  -شودبه واژگان زبان داده می

و انکار مسئله معنا نیست چون در نظر انسان سنتی، از ثنویت زبان و معنا که شاخصه جهان مدرن 
اند دای از واژگان میطور که قبال بیان شد، انسان مدرن زبان را مجموعهاست، خبری نیست؛ همان

ا از جانب انسان، مستلزم تقلیل آنها به الفاظی فاقد هویت که عدم اعطای معنای قراردادی به آنه
صورت است و زبان و واژگان آن به «معنا»همین دلیل، در نظر انسان مدرن، اصالت با است به

که برای انسان سنتی، آشکارگی معنا بواسطه خود نفسه فاقد اعتبار و اهمیت هستند؛ حال آنفی
ر مساجد سنتی و بعضی از مساجد مدرن بررسی شود معلوم زبان است. اگر آشکارگی امرقدسی د

گردد که از بین رفتن اصالت در زبان بصری اکثر مساجد مدرن، باعث ناپدیدشدن امر قدسی در می
 است.آنها گشته
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 در تجلی امر قدسی «مکان»ضرورت وجود پیشینی . 7

شود که در فضای مسجد آشکار ای روبرو میشود با امر قدسیانسان سنتی، وقتی وارد مسجد می
است؛ این آشکارگی اگرچه در مساجد مناطق مختلف جغرافیای اسالم به انحاء گوناگون گردیده

است ما ساختار و تزیینات مساجد سنتی در سرتاسر جغرافیای اسالمی است اما یک چیز است؛ کافی
ای هنر اسالمی ایران، موتیفعنوان مثال، اگرچه هرا بررسی کنیم تا این حقیقت معلوم گردد. به

یر ها بوسیله روح اسالم تغیاست اما آن موتیفهای ایران قبل از اسالم اخذ نمودهبسیاری را از سنت
 شدند که طراحی آنها کامالمثابه اجزا و عناصری ساختاری، در بناهایی بکار گرفتهیافتند و به

 (. Nasr, 1987; 69اسالمی بود)
-سبک تاثیرذشت در تمام مساجد اسالمی، ساختار و تزیینات مسجد تحتطور که گالبته همان

ران شود، ایمیکه آشکارگی امر قدسی در همه آنها دیدهاست که در عین اینهای محلی قرار گرفته
و مصر و هندوستان و آفریقا و ترکیه و چین نیز در آنها حضوردارند؛ البته مقصود از بیان اخیر، طرح 

اسیونالیستی نیست بلکه توجه به این مطلب است که انسان سنتی دوست دارد امر های نتبیین
قدسی را در میراث قومی خود تجربه کند و دقیقا به همین دلیل، ساختار و تزیینات بناهای مقدس، 

امر  توان جلیچیزی را میاست؛ چنینتاثیر میراث معماری سنتی انها بودهها تحتدر همه سرزمین
گونه که تجلی امر قدسی در زمان، مستلزم وجود عبارت دیگر، هماننامید؛ به «مکان»قدسی در 

پیشینی جهان طبیعت است، تجلی امر قدسی در مکان، مستلزم وجود پیشینی جهان فرهنگ است، 
ونه نیز، گهمینشود، بهمثابه تجلی امر قدسی ظاهر نمیو چنانکه اگر جهان طبیعت نباشد، زمان به

ه مثابنباشد، مکان به -که عبارت از میراث فرهنگی هنری یک ملت است –ان فرهنگ اگر جه
د بتوان گردد. شایپدیدار نمی -در قالب مسجد و کلیسا و معبد و دیر و کنیسه -تجلی امر قدسی 

رابطه امر قدسی و جهان فرهنگ را، با رابطه وجود و ماهیت در فلسفه اسالمی مقایسه کرد؛ 
شود، در عالم هنر و معماری گونه که در عالم واقعیت، وجود با لباس ماهیات ظاهر میهمانبنابراین، 

 گردد.ای آشکار میهای محلی و منطقهنیز، امر قدسی در لباس سنت
بت تبریزی در مصاحکند که مربوط به زمانی است که شمسصاحب نفحات رویدادی را نقل می

یط یابد که شراکه تنها در صورتی امر قدسی ظهور خارجی میدهد است و نشان میبابا کمال بوده
آن مهیا باشد؛ هر فتحی و کشفی که شیخ فخرالدین عراقی را روی نمود آن را در لباس نظم و نثر 

-رسانید؛ روزی بابا کمال، شمس تبریزی را گفت: فرزند شمسنظر باباکمال میکرد و بهاظهار می

شمس  شود؟کند بر تو هیچ الیح میفرزند فخرالدین عراقی ظاهر می الدین از آن اسرار و حقایق که
ا را تواند آنهجهت آنکه بعضی مصطلحات ورزیده، میافتد اما وی بهگفت بیش از آن مشاهده می

در لباسی نیکو جلوه دهد و مرا آن قوت نیست؛ بابا کمال فرمود که حق سبحانه ترا مصاحبی روزی 
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خرین را به نام تو اظهار کند و ینابیع حکم از دل او بر زبانش جاری شود کند که معارف اولین و آ
 (242؛ 0730و به لباس حرف و صوت درآید)محمد فواد کوپریلی، 

است تا معماری قدسی اسالم را در توان دید؛ کافیهمین واقعیت را در معماری اسالمی نیز می
معلوم گردد که فضای مسجد در همه این  های مختلف اسالمی مورد بررسی قرار دهیم تاسرزمین
که مثال در مسجد خوآی شنگ در است؛ چنانهای معماری آنها بودهها متاثر از سنتسرزمین
ترین مسجد چین که متعلق به دوره تانگ است، از سقف شیروانی استفاده مثابه قدیمیجو بهگوانگ

(؛ 01؛ 0737اند)لیو جی پینگ، بهره برده ها نیز از شیوه سنتی دو گونکشده و در اجرای این سقف
از طرف دیگر، عالوه بر ساختار، از مصالح ساختمانی سنتی مانند نوعی گل چینی و آهن و سنگ 

ایی هکه تزیینات مسجد نیز مطابق سنت معماری کهن چین، عبارت از شکلاند، چناناستفاده کرده
( همچنین در 21ی حیوانات دیگر هستند)همان؛ حیوانی مثل پروانه، نیلوفر آبی، ماهی، شیر و بعض

های داخل مناره که احتماال در دوره سونگ افزوده شده، یک قرقاول طالیی کار قسمت پایینی پله
دانیم که قرقاول طالیی در فرهنگ قدیم چین با عنوان شده است که در حال پرواز است و می

استفاده از فضای سنتی در ساختار و تزیینات ( 24 -20است)همان؛ شدهپادشاه پرندگان شاخته می
 شود. مساجد چین، منحصر در این مسجد نیست بلکه در دیگر مساجد چین هم دیده می

از طرف دیگر، اگر مسجد قطب در دهلی را با تاریخانه دامغان، مقایسه نماییم استفاده از 
عالوه بر استفاده از مواد و مصالح کنیم؛ در مسجد قطب های محلی را در آنها نیز مشاهده میسنت

های کوتاه معابد های اطراف حیاط با ستونهای کهن هند، رواقو روش ساخت مطابق با سنت
لی با اند. وها را بر روی یکدیگر قرار دادهاست که برای تامین ارتفاع، این ستونهندو ساخته شده

ت که با فضای موجود در معابد هندو یا اسهمه اینها، در این دو مکان مقدس، فضایی شکل گرفته
وان تهای اسالمی نیز میمعابد زرتشتی کامال تفاوت دارد. چنین چیزی را در مساجد دیگر سرزمین

 مشاهده نمود.

 
 . تاریخانه دامغان00تصویر شماره 
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 . مسجد قطب در دهلی02تصویر شماره

شود و بواسطه زبان مقدس میگردد که سنت با تجلی امرقدسی، از آنچه گذشت معلوم می
مثابه مجالی آشکارگی امر قدسی نباید غفلت نمود چون گردد لذا از زبان معماری سنتی بهحفظ می

نفسه مقدس هستند برای زایران، بی آنکه هیچ علم ها و ساختارها فیدر معماری مقدس، فرم
نا داشته رمها و ساختارهای بشناختی فای از معانی سمبلیستی، پدیدارشناختی و یا نشانهحصولی
 باشند. 

 نتیجه

از نظر انسان سنتی، جهان طبیعت و جهان فرهنگ محل آشکارگی امر مقدس هستند و همین امر 
ای هگردد؛ البته نحوه آشکارگی آن در تمدنباعث تقدس ذاتی هنر و طبیعت در عالم سنتی می

بصری متفاوتی در آنها پدید آید شود که فضاهای مختلف متفاوت است و همین امر باعث می
که در معماری مقدس اسالم و هندوئیزم شاهد دو نحوه آشکارگی امر قدسی به صورت تجلی چنان

-جهت منع تصویرگری و شمایل. آشکارگی امر مقدس در معماری مقدس اسالم بهو تجسد هستیم

گیرد یو اسلیمی صورت م ای، ختاییپردازی، بواسطه فضای خالی و انواع تزیینات هندسی، کتیبه
که مهمترین ویژگی بصری آنها وحدت در عین کثرت است؛ این بیان بصری در تقابل آشکار با 

ها و تصویرهای ها و تمثالآشکارگی امر مقدس در معابد هندوئیزم است که در قالب مجسمه
 شود.تریمورتی)برهما، ویشنو و شیوا( و انواع آواتارها و تجسدهای آنها، ظاهر می

، بررسی آشکارگی امر قدسی در معماری مقدس نباید بر مبنای مقالهبه عقیده نویسندگان این  
ای از فرهنگ مدرن، زبان و معنا را در مثابه شاخهشناسی بهشناسی انجام گیرد چون نشانهنشانه

اژگان زبان کند که از جانب انسان بر ودهد و معنا را امری قراردادی لحاظ میمقابل هم قرار می
شود. حال آنکه چنین ثنویتی بین زبان و معنا در عالم سنت وجود ندارد به همین دلیل اعطا می
گردد و انسان با مشارکت در اثر هنری مقدس باعث نفسه مستلزم آشکارگی امر قدسی میزبان فی
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ی اثر هنری دایشناسی که مشارکت انسان در معنا را موجب پیگردد برخالف نشانهآشکارگی معنا می
داند و بین این دو فرق بسیاری است. از طرف دیگر پدیدارشناسی نیز برای فهم کیفیت تجلی می

 ای که بواسطهداند بگونهامر قدسی در معماری نابسنده است چون اگرچه معنا را ذاتی اشیا می
 اشیا، به معنای گفتن از مشاهده ماهیاتگیرند اما سخناپوخه، خود اشیا مشهود من محض قرارمی

اشتیاق به تامالت عرفانی نیست حال آنکه مهمترین کارکرد معماری مقدس، آشکارگی تامالت 
 عرفانی در وجود مخاطب است.
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