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مقدمه
و شرح به ایتالیایی وازرای1 جورجیو زمانیكه از
دراین تاریخی روش گماشت همت هنر تاریخ تحلیل
عرصهسلطهداشتوبعدهانیزباتقسیمبندیهنربه
سهدورهتاریخیتوسطهگل2اینرویكردموردتوجه
علم طرح از پس حال بااین گرفت. قرار بیشتری
هرمنوتیک3درفلسفههنراروپااندیشمندانیدرصدد
تحلیلوتفسیرتاریخهنرجوامعبهاینشیوهبرآمدند.
قصدآنهافراتررفتنازظواهروقالبهایصوریهنرو
توجهبهاندیشهایبودکهدرورایاشكالهنریوجود
رنه چون سنتگرایی۴ مستشرقین بین دراین داشت.
گنون5وپسازاوفریتهوفشووان6وسیدحسیننصر7
بهتفسیرهنرهایمشرقزمینومسلمانانپرداختند.
درکنارمتفكرینسنتگراکسانیهمچونمیرچاالیاده۸
رادر باتحلیلهنرهاچنینرویكردی برخورد نیزدر
بر او تحلیلهرمنوتیک تفاوتکه بااین پیشگرفت
اساسدادههایبهدقتگردآوریشدهپدیدارشناسانه9
وگاهتاریخیقرارمیگرفت.درنگاهاولبرجستهترین
شباهتموجودبیننظریاتشووانوالیادهرامیتوان
نوعرویكردبهتاریخهنردانست.سؤالیکهاینپژوهش
بهدنبالپاسخگوییبهآناستتعریفهنرمقدس10از
نظریات مقایسه وسپس ادیان پژوهشگر دو دیداین
ایشانبایكدیگرمیباشد.برایدستیابیبهاینپاسخ
پرسشدیگریکهمطرحمیشودماهیتامرقدسی11
نزدشووانوالیادهاستچراکههنرمقدسبهعنوان
مظهرونمادیازامرمقدسبودهودرتعاریفگوناگون

ازآنجلوههایمتفاوتیمییابد.
درپژوهشهاییکهتاکنوندرارتباطباهنرمقدس
انجامشدهاندتمرکزبرآرایسنتگرایانغلبهداردو
امر تفصیل به که الیاده چون دینپژوهی اندیشههای
قدسیوتجلیهایآندرهنرجوامعباستانیوسنتیو
حتیرابطهامرمقدسباهنرمدرنراموردمطالعهقرار
دادهکمترموردتوجهقرارگرفتهاست.دراینپژوهش
تطبیقی-تحلیلیبااستنادبهمنابعکتابخانهایومقاالت
فارسیوانگلیسیتالششدهجنبههاییازاینموضوع
گستردهروشنشود.دراینراستاابتداشرایطفكریو
و هنرها تاریخی تحلیل روش شد باعث که فرهنگی

تفسیرآنهابرطبقاشكالهنریناکافیبهنظررسیده
وتوجهبهمحتوایهنرجوامعبیشترشودبهاختصار
و فكری مكتب با ارتباط در آن از بیانمیشود.پس
فلسفیسنتگراییوپیوندیکهشووانونیزالیادهبا
حكمت از گرفته ریشه -که سنتگرایی اندیشههای
خالدهقرونوسطاییاست-مطالبیبیانمیشودودر
نهایتباتمرکزبرنظریاتشووانوالیادهدرتعریفامر
قدسیخصیصههایهنریکهایندوپژوهشگرقدسی

میدانندبررسیمیشود.


شرایط و بافتار
بیشکشرایطاجتماعیوفرهنگیکهمتفكرانبزرگ
به تأثیر نظریاتشان و عقاید بر مییابند رشد آن در
سزاییدارد.قرنبیستمشاهدپیشرفتهایفراواندر
علوممختلفوبهویژهفیزیکبود.همیناتفاقپیروان
سالهای در که منطقی پوزیتیویسم12 فلسفی نهضت
پسازجنگجهانیدومغلبهداشترابسیارتحتتأثیر
قرارمیداد.آنهادرصددبودنددامنهعلمرابهتمام
حوزههایحقیقتگسترشدهندودرنتیجهبهتعالیم
)میرزائی، آوردند روی ضدمتافیزیک و علمگرایانه
تمامیحوزههای در تدریج به فكر طرز این .)13۸۸
پدیدههایی شد تالش و کرد رخنه پژوهشی علمیو
چوندینوهنرکهتامدتهازاییدهالهاموشهودبه
شمارمیآمدنیزبهعنوانمحصولفیزیولوژیواجتماع
نگاه نیز تاریخهنرها تفسیر و تحلیل در تفسیرشود.
بر است ممكن که آنجا تا میکوشید حاکم تاریخی
اساسعینیاتودرنظرگرفتنشرایطاجتماعیهنرمند
بپرهیزد.در تفسیر از و نظریهپردازیکرده او زمانه و
را او که گنون رنه چون کسانی شرایطی چنین
پیشكسوتسنتگرایانمیدانندبهمحافلسریعلوم
خفیهگرویدندچراکهبهلحاظجامعهشناختیگرایش
بهعلومغریبهچهارچوبیبرایطردایدئولوژیهاونظام
بورژوازیآندورانشكلمیدادزیرابیشتراعضایاین
به اصیل معنوی ارزشهای از آگاهی برای گروهها
تمدنهایکهنرویآوردند)الدمدو،۴5:13۸9(.به
اینترتیبغورپژوهشگراندرگنجینههایحیاتفكری
شرقوتمدنهایکهنوبدویانسانغربیمدرنراکه
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قرنهابودازاسطورهودینبهدامانعلمپناهبردهبود
بافضایتازهایآشناکرد.نشریهفرانسویحجابایزیس
کهدراواخرقرن19وابستهبهمكتبتئوسوفی13وعلوم
خفیهبودبهتریبونسنتگرایانتبدیلشدودرسال
1937بهمطالعاتسنتیتغییرنامدادودرانگلستان
نوشتههایسنتگرایاندرفصلنامهاسالممنتشرمیشد
چون سنتگرایانی مهمیاز مقاالت بردارنده در که
ترین ابتدایی  .)137 : 13۸9 )الدمدو، است شووان
انگلیس و فرانسه سنتگرایی چشمانداز اصلی مراکز
بودندچراکهرنهگنونوآنانداکوماراسوامی1۴بهعلت
وجودفضایمساعدایندوکشوردرقبالافكارسنتی
مقاالتخودرابهفرانسهوانگلیسیمینوشتند)کوئین،
56:1395(.درهمیناثناالیادهدرسفربههندوادامه
مطالعهتحقیقاتخوددرهندوستاندکتریخودرادر
بابیوگانوشت)ستاری،7:1390(.کتابیوگانقطه
عطفیدرعقایدالیادهبهشمارمیآیدزیرابراینخستین
باربهاصطالحاتیچونمقدسونامقدساشارهمیکند
)Olson, 1992 :3(.درچنینشرایطتاریخیوفكریو

باحضورچنیناندیشمندانیبودکهغربباموجیاز
مواجه سنتی و کهن تمدنهای به نگاه با تجدد نقد

گشت.

سرچشمه های سنت گرایی 
بهنظرمیرسدازآنجاکهسنتگرایانبهحقایقیازلی
وهمگانیقائلهستندصحبتازسابقهتاریخیآنبی
در ملكیان .)1391 طالبی، )امامیجمعه، باشد معنی
مقدمهترجمهکتابگوهروصدفعرفاناسالمی)شووان،
13۸1(تصریحمیکندکهمكتبفكریسنتگراییبه
از پس که فرانسوی، حكیم و عالم گنون رنه وسیله
ایجاد نامگرفت، عبدالواحدیحیی مسلمانشدنشیخ
شدوباکمکهایآنانداکوماراسوامیموجودیتیافت.
پسازایندوبسیاریازمتفكرانبزرگمانندتیتوس
بورکهارت،15مارتینلینگز16،ویلیامچیتیک17وسید
میان در شدند. اندیشههایاینان جذب نصر حسین
تأثیرگذارترین از شووان فریتهوف سنتگرا، متفكران
آنهاستکهبهخصوصبراندیشههایسیدحسیننصر
شووان افكار شرح را نصر عقاید بسیاری و بوده مؤثر

میدانند)امامیجمعه،طالبی،1391(.سنتگرایانخود
راقائلبهحكمتخالدهمیدانند.اصطالحیمدرنکه
نخستینباردردورانرنسانسوسپسدرنظراتالیب
نیتز1۸کهدراینرابطهوامدارآگوستینواستیوکو19عالم
الهیاتقرنشانزدهماستپدیدارمیشودامادرواقع
ریشههایبسیارکهنتریداردومیتوانآنرادرفلسفه
نوافالطونی،دینالفطرة20اسالموساناتانادارما21هندی

 .)Fabbri, 2009(پیگیریکرد

سنت گرایی و حکمت خالده
میتوانایندواصطالحرامعادلیكدیگربهکاربرد،
سنتگرایی واژه بردن کار به از گنون وجود بااین
خودداریکردهاستزیراامكانداردتعلقبهیکسنت
از را برسانددرحالیکهاساسمتافیزیكیخود خاص
دستدادهاست.ازطرفیکسانیچونفریتهوفشووان
ومیراثداراناوبیشازگنونوکوماراسوامیقائالنبه
در وجوداینكه با میشوند. محسوب خالده22 حكمت
شاخصاین چهره هنوز گنون فرانسوی متفكرین بین
گروهاستامادردیگرنقاطاروپاکسیکهپیامحكمت
خالدهرابهتلفیقینهاییرساندفریتهوفشوواناست
برخالفگنونحیطههاییچونهنرو فلسفهاش که
اخالقرانیزدربرمیگیرد)همان(.درایرانپژوهشگران
هموارهگنون،شووانوپیرواناینانراسنتگراخطاب
و اروپایی پژوهشگران ترجیح حالیکه در کردهاند
آمریكاییبهکاربردناصطالححكمتخالدهاست.در
لفظسنتگرا23 از معمول نیزطبقرسم پژوهش این

استفادهمیشود.

شووان و سنت گرایی   
است. سنتگرایان دوم نسل از شووان فریتهوف
آنگونهکهکاترینشووان2۴درمقدمهایبرنوشتههای
گردآوریشدههمسرشدرموردهنرمینویسدشووان
خوددرجوانیبهاگوادگیتا25وفلسفهافالطونراخوانده
بودونظریاتگنوندرواکنشبهمدرنیتهونقدآنرا
مهرتأییدیبرعقایدخودمیدانست.بااینوجودشووان
بعدهاجنبههاییازعقایدگنونخصوصاًثنویتوجدایی
همیشگیشرقوغربونظریاتشدرارتباطبامسیحیت
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.)Fabbri, 2009(اولیهرانقدکرد
اصلاساسیدرنظریاتشووانوحدتتمامادیانو
مذاهببودهومعتقداستکهباوجوداختالفاتظاهری
کهادیاندرتعالیمخوددارنددرکنهخوددارایوحدت
اند.ازدیدگاهشووانحكمتخالدهومتافیزیکتبلوراین
وحدتدرونیادیاناست.اودرکتابردپایدینخالد،
حكمتخالدهراعلماساسیوالیتغیرعالممیداندکه
خطاپذیریاش عدم و کلیت باعث آن بودن فطری
دیِن ادیاناین تمام لب که میکند بیان او میشود.
متافیزیكیاست)بینایمطلق،13۸2(.بنابراینازدید
شووانحكمتیکههستهتعالیمادیانمختلفراتشكیل
میدهدوهموارهوجودداشتهودگرگوننمیشودهمان
حكمتخالدهاستکهدرقالبسنتدرجهانسنتی

جاریاست.

الیاده و سنت گرایی
رابطهمیرچاالیادهوسنتگرایانوتأثیریکهازآنان
دراندیشههایخودگرفتهدربینپژوهشگرانفارسی
اساس بر است. نشده بررسی درستی به تاکنون زبان
و گنون از الیاده اندیشههای نصر دکتر گفتههای
 Jahanbegloo,( است پذیرفته تأثیر کوماراسوامیبسیار
51 :2010(.یكیازعواملیکهدرشكلگیریاندیشههای

الیادهمؤثربودهخوانشاوازعقایدسنتگرایانبهویژه

موضوعات برخی مورد در البته که کوماراسوامیاست
 Spineto,(اساسیونهتأثیریکلیصدقپیدامیکند
2001(.بااینوجودنمیتوانالیادهراسنتگرایاپیرو

دینخالدهدانست،زیراتنهادربرخیسطوحازحكمت
خالدهتأثیرگرفتهوازآنبرایاثباتنظریاتخودسود
جستهاست)Fabbri, 2009(. الیادهبهوسیلهبرداشتی
کهازنظریاتسنتگرایاندریافت،ازکاربردنمادهادر
پژوهشهایتاریخی-مذهبیآگاهیپیداکردعالوهبر
کهن یعنی الیاده مباحث کلیدی موضوع دیگر این،
الگوهانیزتااندازهایوامدارمطالعاتسنتگرایاناست
که نقدهایی به پژوهشگران برخی  .)Spineto, 2001(

الیادهودیگردانشگاهیانبربیتوجهیسنتگرایانبه
شواهدتاریخیوواقعیاشارهکردهاند،هرچندالیادهاز
از را او و نمیکند انتقادی کوماراسوامیچنین
میداند قرن متفكران مبتكرترین و دانشمندترین
با الیاده که حال عین در .)Sedgwik, 2009: 112(

سنتگرایانبزرگیچونسیدحسیننصرارتباطفكری
درباره آمیزکه اسرار هنر پایانکتابخود در و داشته
و همدلیها برای ازایشان شده نوشته کیمیاگری
.)207: )الیاده،1392 میکنند تشكر دیدگاههایشان
ویتحتتأثیرافكارسنتگرایانخصوصاًکوماراسوامی
بودهامانظریاتمنحصربهفردخودراتدوینکردهاست
دانست. خاصی فكری مكتب پیرو را او نمیتوان و

میرچاالیاده فریتهوفشووان
و گنون از الیاده تأثیرپذیری

کوماراسوامی
نظریاتاودرموردنمادوکهنالگوها
آلمان، فلسفه از ترکیبی
پدیدارشناسی،نگاهتاریخی،فلسفه

نوکانتیوافكارمسیحیاست.

ازنسلدومسنتگرایان
تحتتأثیرافكارگنون

منابعنظریات

نظریات سطوح از برخی در تنها
سنتگرایانوحكمتخالدهرابرای
اثباتعقایدخودبهکاربردهازجمله

کاربردنمادها

حكمتخالدهبهعنوانتبلوروحدت
درونیوهستهتمامادیانمیداند.



ارتباطباحكمتخالده

جدول1:مقایسهمنابعنظریاتشووانوالیادهوارتباطآنانباحكمتخالده)نگارندگان(
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نظریاتالیادهدرارتباطبانمادوکهنالگودرچارچوبی
آلمان، فلسفه از ترکیبی همزمان که میگیرد قرار
فلسفه دیلتای26، ویلهلم تاریخی نگاه پدیدارشناسی،
 Spineto,(نوکانتی27وافكارمسیحیکیرکگارد2۸است
با آنان ارتباط و الیاده و 2001(.منابعنظریاتشووان

ارائه 1 درجدول مقایسهای بهصورت خالده حكمت
شدهاست.

امر مقدس
الیادهبهدلیلناهمگونیامورقدسیتعریفوتحدید
آنرادشوارمیداند)Eliade, 1958(.امابیانمیکندکه
و برکت حیات، سرچشمه و اثر منشأ را آن میتوان
فراوانیتلقیکرد)دهقانزاده،1393(.اینكهامرمقدس
متضادنامقدساستمیتوانداولینتعریفازآنباشد
را قدسی امر شووان الیاده خالف بر .)Eliade, 1987(

که میداند اموری جمله از حقیقت و وجود همچون
آشكاراواضحندونیازیبهتوضیحندارندامادقیقآبه
فهم قابل بسیاریغیر برای بودن بدیهی دلیلهمین
شدهاند)Schoun, 1999(.امرمقدسهموارهبهطریقی
میکند پیدا تجلی طبیعی واقعیات از متفاوت یكسر
)Eliade, 1987(وهمینتفاوتچشمگیرباعثآگاهی

انسانهاازآنمیشود.امرمقدسبهعنوانچیزیبه
کلمتفاوتازدنیایماوحقیقتیکهبهدنیایماتعلق
نامقدس زندگیطبیعِی از بخشی که اشیائی در دارد
هستندتجلیپیدامیکند)همان،11(.الیادهاینتجلی
و مینامد هِیروفانی29 را نامقدس در مقدس ظهور و
امر گوناگون تجلیهای مجموعهاین را ادیان تاریخ
شووان که همانگونه )زروانی،13۸2(؛ میداند مقدس
نیزاحساسامرقدسیرابرایهرتمدنیاساسیمیداند

)علیزاده،قائمینیک،1391(.
ظهوروتجلیمقدسدرنامقدسبهنوعیدرتعاریف
شووانازامرقدسینیزدیدهمیشود.اوامرقدسیرا
از است عبارت قدسی »امر میکند: تعریف اینگونه
مالحضهنامخلوقدرمخلوق،الزماندرزمان،نامتناهی
درمكان،فوقصورتهادرصورتها.امرقدسیهمان
وروداسرارآمیزیکحضوردرمرتبهایازمراتبهستی
است،حضوریکهدرواقعمحیطبرآنمرتبهومتعالی

الهیتكه انفجار قالبنوعی ازآناستومیتوانددر
متعالی ناپذیر قیاس امری قدسی امر کند. پارهاش
عالم بهاین مكنوندردلیکصورتشكنندهمتعلق
است)رحمتی،139۴(.صفاتیچوننامخلوق،الزمان،
بیانمیکند الیاده نامتناهیوفوقصورهمانگونهکه
در که هستند ما دنیای از متفاوت کل مفاهیمیبه
میکنند. پیدا تجلی جهانی فناپذیراین قالبهای
آشكارگیامرمقدسدراشیاءآنهارابهچیزیدیگر
تبدیلمیکنددرحالیکههنوزهمانشیئایکهبودند،
آن از قداست قدرتیکه .)Eliade, 1987: 12( هستند
طبیعی چیز هر در تجلی  با میتواند است برخوردار
دنیایماماهیتآنراتغییردهدیاطبقگفتهشووان

درهمشكندومنفجرسازد.30
شووانامرمقدسراحضورمرکزدرپیرامونمیداند
ومرکز اصل امرمقدستجسم .)Schoun, 1963: 48(

الهیدرگیتیودخالت»محرکبیحرکت«درجریان
اموراست)Schoun, 2007(.دربخشیازکتابمقدسو
نامقدس)Eliade, 1957: 20(الیادهنیزدرادامهبحثاز
دوگونهزندگیمقدسونامقدسفضاهایمقدسیرا
تقدس را ورز دین انسان زندگی که میکند توصیف
سنتی تمامیجوامع در است معتقد او میبخشند.
نمادپردازیمرکزعالمکهاینفضاهایمقدسدرآن
نقطهوجوددارنددیدهمیشود)Eliade, 1987: 37(.به
که میکند تصور شووان همانند نیز الیاده عبارتی
امرقدسیازنقطهایمرکزیدرعالممنتشرمیشود.امر
مقدس جهان شكلدهی در مرکزی هستهای مقدس
انسانسنتیدربیانسنتگرایانیاانساندینورزدر

بیانالیادهاست.
شوواندرمقامیکعالممتافیزیکامرمقدسرابه
گونهایصراحتاًمعنویتعریفمیکند:»امرمقدسآن
استکهپیشازهرچهبهنظمیمتعالیوابستهباشد،
ماهیتییقینیداشتهودرنهایتاینكهدرفهمذهنیت
دراین .)Schoun, 1963: 48( نگنجد« انسان معمول
تحلیلشووانازامرقدسیتنهاآنچیزیکهازقلمرو
فیزیكیومادیتعالیمییابد،مطلقوتغییرناپذیرو
فراترازآگاهیمعمولبشراستمیتواندامرمقدسنام
هر میدارد اظهار الیاده .)Beringer, 2000( گیرد
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واین جزئی هویت از را انسان بتواند که تجربهای
جهانیاشخارجساختهواورابهعالمیکاماًلمتفاوتو
برترازعالممادیفرابخواندوسوقدهدتجربهایدینی
استوبیآنكهازواژهمقدساسمیببردنقشدینیا
امرقدسیکهجانمایهآناسترادردگرگونیحیات
و متعالی حیاتی به انسان جزئی و دنیوی  محدود،
معنویبیانمیکند)زروانی،13۸2(.شوواننیزهمنظر
باالیادهمقدسراامریکلیمیداندکهباتجلیآنبر
انساناوراازامورجزئیواینجهانینجاتدادهوبه
حقیقتیفراترکهپایداروهمیشگیاستسوقمیدهد
»امرمقدسکیفیتیازامرمطلقرابهامورنسبیوارد
جاودانگی از شالودهای را زندگی فناپذیری و میکند

.)Schoun, 1963: 48(»میبخشد
شووانامرقدسیرادارایدوجنبهمتضادمیداند
کهدرحقیقتنشاندهندهفراگیریوکلیتامرقدسی
است،اینكهدرعینحالهممهیبوهملطیفاست.
»امرقدسیقواعددقیق،مهابتوفعلرحمتآمیزخاص
خودراداراست.بهعالوههرگونهتخطیازامرقدسی
امر دارد. حساب بی پیامدهای هنر عرصه در حتی
قدسیذاتاًتخطیناپذیراستچندانکههرگونهتالشی
برایتخطیازآنبهزیانتخطیکنندهتماممیشود«
از جنبههایی دارای قدسی امر .)139۴ )رحمتی،
نیز و تخلفناپذیری و شكستناپذیری خشونت،
 Schoun,(جنبههاییازلطافت،آرامشورحمتاست
1982(.درکتقدسآگاهیازوجودیاستکهنمیتواند

وجودنداشتهباشدودوریبیاندازهونزدیكیمعجزه
 Schoun,(آسایاوبهخودراهمزمانتجربهمیکنیم
2007(.تناقضامرمقدسدرنظریاتالیادهبهصورت

دیالكتیکمقدسونامقدسبیانمیشود.حتیابتدایی
ارتباطی دهنده نشان نیز قدسی امر جلوههای ترین
تعارضآمیزبینقطبهایمتضادوهر»هِیروفانی«هم
زیستیدوذاتمخالفمینویودنیویاست)زروانی،
13۸2(.مقصودالیادهازدیالكتیکمقدسهمجواریآن
بانامقدساستواینكههموارهخودراازطریقاشیاء،
اسطورههاونمادهاییمتجلیمیکندکهدرتناقضبا
آنهستند)Olson, 1992(.بهاینمعناکههرهِیروفانی
بهدلیلآنكهجلوهگاهمقدساستتقدسداردوچون

نتیجهطبق در است. نامقدس است طبیعی پدیدهای
به باشد چه هر هرچیزی واقع در مقدس دیالكتیک
شود مقدس امر تجلیگاه میتواند تناقضآمیز شكلی

)الیاده،1393(.
الیادهباتوجهبهدیالكتیکامرقدسیازدرکاین
امروچگونگیانتخابطریقزندگیمقدسبهوسیله
است معتقد الیاده میگوید. سخن دینورز انسان
دیالكتیکمقدسانسانرادربحرانیبرایانتخابدو
نظاموجودیمتفاوتقرارمیدهدکهدریکسویآن
در و است ومطلق نامحدود و متعالی که امرمقدس
سویدیگردنیایطبیعیکهنامقدسوجزئیومحدود
استوجوددارد،آرزوواشتیاقانسانبهوضعیتپیش
ازهبوطاستکهباعثمیشودمقدسرابرنامقدس
ترجیحدهد،زیرااینراهاورابهتعالیمیرساند.ازنظر
اوموضوعتجربهدینی،امرقدسیودینپاسخمناسب
ضرورتآ که دینی است. مقدس امر به دینورز انسان
پرستشخدایاخدایاننیستبلكهبهتجربهمقدسباز
میگردد)زروانی،13۸2(.درنظرسنتگرایانازجمله
شووانکهمبحثاصلیوحدتدرونیادیانرامطرحو
هستههمهادیانبزرگراهمانحكمتخالدهیاسنت
میداندنیزچنینتعریفیازامرقدسیبیانمیشود.در
که است قدسیای امر مأمن دین سنتگرایان بیان
)علیزاده، اهلطریقتمیباشد فرجام و ادیان سرآغاز

قائمینیک،1392(.
باوجودتمامشباهتهاییکهممكناستدرتعریف
امرمقدسدردیدگاههایشووانوالیادهباشد،چگونگی
درکمقدسیاامرقدسیازتفاوتهاییبرخورداراست.
برایسنتگرایاندرکامرقدسینیازمندتحولوجودی
انسانبهسویخداستکهباعنایاتوکمکخودخدا
بهاین رسیدن توان را شهودی عقل و میشود ممكن
مرتبهاستنهعقلاستداللی)همان(.بههمیندلیل
استکهشووانبهفلسفهاعتقادینداردومتافیزیکیا
حكمت به دستیابی درست روش را مابعدالطبیعه
تجسم محسوساین درک برای میگوید: او میداند.
ستایش درونی حس وسیله بدان و تقدس فهمیدن
ایمانوتسلیمضرورتدارد)Schoun, 2007(.دربرابراو
الیادهباسودبردنازمدارکواسناددینیروشیتجربی
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وتوصیفیدرپیمیگیردومدعیایننیستکهارزش
بهعنوانحقیقتی آن فهم ازطریق تنها پدیدهدینی
متعالممكناست)زروانی،13۸2(.مقایسهآرایشووان
والیادهدررابطهباامرمقدسدرجدول2نشانداده

شدهاست.


هنر مقدس
و مستقل اثر شووان نه و الیاده نه وجودیكه با
در اما ننگاشتهاند هنر و زیبایی مورد منسجمیدر
پژوهشهایگستردهخوددرارتباطباادیانومذاهب
ویژه به مختلف تمدنهای هنری مظاهر از گوناگون
بیان را زیادی نمونههای شرقی و باستانی تمدنهای
میکنند.الیادهمعتقداستهنربهطورکلیوذاتاًدر
اما .)1393 )الیاده، است بوده قدسی یا مقدس ابتدا

ناسوتی31 بهدوگونههنرسنتیوهنر را شووانهنر
تقسیممیکند.اوهنرناسوتیراهنریمذهبیولیفاقد
زبانرمزیوهنرقدسییاسنیراهنریمیداندکهبه
شكلمستقیمباآیینهاییکمذهبیاسنتدرارتباط
مسیح و عذرا مریم تمثال و )139۴ )رحمتی، است
کودککهباالهامبهلوقایقدیسکشیدهشدیامسجمه
شیوایرقصانونقشبرجستههایتمثالبودارامثال
بین دیگر بیانی به الیاده .)Schoun, 2007( میزند 
اظهار او مینهد. تفاوت نامقدس و مقدس هنرهای
میداردکهدربرخیفعالیتهاقداستضمنیوتلویحی
استدرحالیکهبرخیآثارهنریبهطورمشخصبرای
)الیاده، شدهاند مقدسایجاد نیرویی بر مراقبه و تأمل
1393(.چنینبهنظرمیرسدکهشووانبرخالفالیاده
بیان به نمیانگاردحتیهنریکه رامقدس هنر ذاتاً

فریتهوفشووان میرچاالیاده
قدسی امور ناهمگونی دلیل به ـ

تعریفرادشوارمیداند.
ـمقدسمتضادنامقدساست.

ـهمچونحقیقت،مقدسراواضح
وبدوننیازبهتوضیحمیداندکهبه

همیندلیلغیرقابلفهمشدهاند.
ـتعریفیصراحتاًمعنویازقداستو

 فراترازآگاهیبشر

تعریف

ـامورقدسیسرچشمهحیات،برکت
وفراوانیاند.

تمدن هر برای قدسی امر درک ـ
اساسیاست.

اهمیت

ـیكسرمتمایزازواقعیاتطبیعی
از مرکزی نقطهای در مقدس امر ـ

عالممنتشرمیشود.
زندگی از را انسان که تجربهای ـ

جزئیفراتربردمقدساست.

ـامرقدسینامخلوق،الزمانوفوق
صوراستکهمتجلیمیشود.

اشیای میتواند قداست قدرت ـ
طبیعیراتغییردهد.

مرکز و اصل تجسم مقدس امر ـ
الهیدرجریاناموراست.

نشان که متضاد جنبه دو دارای ـ
دهندهکلیتآناست.

ویژگیها

ـاستنادبهمدارکواسناددینی
ـعدمارزشگذاریپدیدهدینیتنها

بهعنوانحقیقتیمتعال

تحول طریق از مقدس درک ـ
وجودیانسانوعنایاتخدا

ـعدماعتقادبهفلسفهواستداللدر
عوضیاریازشهود

روشدرک

جدول2:مقایسهآرایشووانوالیادهدررابطهباامرمقدس)نگارندگان(



66

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 25، زمستان 1396

شیوهای به اما پرداخته مذهبی اتفاقات یا حوادث
از مثال برای که چنان نمادپردازانه نه و انسانگرایانه

دورانرنسانسبهبعددرهنردیدهمیشود.
تعریفشووانازآنچههنرشمردهمیشودمستقیماً
از او تأثیرپذیری بازمیگردد. زیبایی از او درک به
بیشتر در دارد زیبایی از که تعریفی در افالطون
او .)13۸2 مطلق، )بینای میشود دیده نوشتههایش
زیباییراموجبیمیداندبراییادآوریعالممعناآنگونه
که میرسد نظر به است. آمده افالطون بیان در که
شوواننیزهمچونافالطونزیباییهنریرادرمرتبهای
تمام با و میدهد قرار طبیعی زیبایی از تر فرودست
اهمیتیکهبرایهنرقدسیقائلاستآنراجلوهکامل
حقیقتدرایندنیانمیداند.اینحقیقتکهشاهكارهای
باعث نباید روحهستند از واال مقدسجلوههایی هنر
فراموشیایننكتهشودکهازنقطهنظرهمانروحچنین
آثاریپیشازایندرصورتهایخارجیوزینتریبه
.)Schoun, 2007(عنوانموهبتدرجهانپدیدارشدهاند
در خصوص به مقدس هنر مقصود الیاده نظر از
جوامعوتمدنهایپیشرفتهترنمایشآنچهنامرئیو
بهوسیلهچیزهایمرئیوآشكار بیاناست قابل غیر
میباشد)الیاده،1393(.شوواننیزکارکردهنرمقدس
 Schoun,(رابیاننمادینوروحانیفراواقعیتمیداند
2007(.شوواناعتقادمحكمیبهاصلنمادینبودنهنر

دارد.اوعقیدهدارداگرچهتقلیدازطبیعتبرایانسان
طبیعیاستاماتقیلدتماموکمالآنچنانکهدرهنر
طبیعتگرایانهدیدهمیشودنهتنهاحقانساننیست
را چیزی وعده زیرا میشود. محسوب هم گناه بلكه
میدهدکهازحدتواناوخارجاست)رحمتی،139۴(.
اهمیتنهادنبهنمادواستفادهازبیاننمادپردازانهدر
اندیشهالیادهنیزبرجستهاست.اوبرایپژوهشدرباب
و خیالی تصاویر و نمادها به قداست بیان و زبان
اسطورهایفرهنگهایمختلفیپرداختهاست)جعفری،

.)13۸7
است مقدس هنر هدف نخستین آموزش و تعلیم
حالیابرایاستفادهفردیبیسوادویابرعكسبیان
باعث اما نمادها. بهوسیله وعرفانی متافیزیكی اصول
هنر هدف شوند. تلقی جدا هدف دو نمیشوداینها
مقدسبیاننوعینمادپردازیسادهیاپیچیدهاستو
چونزبانآنبهناچارصوریاستهمزمانبااینکار،
تأثیریاززیباییوازاینروانبساطیشادیبخشرانیز
اگرهدفغاییهنرمقدسهماهنگی منتقلمیکند.
بنبست و خودرائی خودسرانگی، به بود محسوس
 Schoun,( بیحاصلیکهطبیعتگراییاستدچارمیشد
2007(.برطبقمطالبفوقشووانهدفهنرمقدسرا

آموزشآیینازطریقنمادپردازیمیداند.امانزدالیاده
هدفهنرمقدستجلیامرمقدسوهمانهِیروفانی

میرچاالیاده فریتهوفشووان
ـهنرراذاتأقدسیمیداند. ـهنررابهدوگونهسنتیوناسوتی

زبان اولیدارای تقسیممیکندکه
رمزیاستولیدومینه.

تقسیمبندیهنرها

نامرئی آنچه نمایش مقدس هنر ـ
استبهوسیلهاشیاءآشكارمیباشد.

ـتعریفاوازهنربهدرکشاززیبایی
برمیگرددکهتحتتأثیرافالطون

است.

تعریف

ـهدفهنرمقدستجلیتقدسیا
هیروفانیاست.

ـهدفهنرمقدسآموزشاست. هدف

به قداست باب در پژوهش برای ـ
نمادهاواساطیرمللپرداختهاست.

بودن نمادین به محكمی اعتقاد ـ
هنردارد.

نوعبیان

جدول3:مقایسهآرایشووانوالیادهدررابطهباهنرمقدس)نگارندگان(



67

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مقایسه آرای فریتهوف شووان و میرچا الیاده در باب هنر مقدس

انسان فهم اساس بر که میدهد نشان الیاده است.
است جهان دوباره خلق هنری آفرینش مذهبی،

 .)Stoleriu, 2014(

شوواناعتقادمحكمیبهنمادینبودنهنرداشتهو
برایپژوهشدربابقداستبهنمادهاواساطیرملل
پرداختهاست.شووانسهدستهبندیازهنرمقدسبه
و مقدس،سختگیرانه هنر نوع اولین میدهد: دست
قویترینشكلآناستکهبرطبقالهاماتودستورات
اوهنر نظر از دوم نوع الهیساختهمیشود. مستقیم
مقدسیاستکهآفریدهنبوغهنریبهخصوصیاست.
ونوعسومهنرمقدسیاستکهباوجودغلبهداشتن
جنبههایتزئینیوشخصیتربودنقوانینوغایاتهنر
.)Schoun, 2007( است شده رعایت کاماًل قدسی
جمعبندیآرایشووانوالیادهدررابطهباهنرمقدس

بهصورتمقایسهایدرجدول3ارائهشدهاست.

امر قدسی و هنر مدرن
شایدمتفاوتترینمبحثیکهالیادهوشوواندرآن
نظراتمتفاوتیرابیانمیکنندهنرمدرنباشد.شووان
بهازبینرفتنتدریجیهنرمقدسبهعنوانمظهرامر
قدسیدراینجهانپسازدورانرنسانسمعتقداست.
اصول و باستان عهد کالسیک آثار سنتی غیر هنر
رنسانسراپذیرفتواینپذیرشکهتاقرن19ادامه
موجب آکادمیک روشهای برابر در واکنش با یافت
پیدایشسبکهایامپرسیونیسمومشابهآنگردید.این
واکنشهاسریعاًبهانواعمختلفیازانحرافاتهنریحال
او  .)Schoun, 2007( شد تجزیه سوررئال یا آبستره
را وسطی قرون دوران از پس یافته ظهور سبکهای
همگیانحرافازاصولومعیارهایهنربرحقمیداند.
شووانهرچندوجودموارداستثناءدردورانرنسانسو
پسازآنرامیپذیردبااینحالاعتقاددارداینآثار،
اگرچهدرآنهاعناصرمثبتاصولناکارآمدوغلطرا
زیان جبران به قادر وجه هیچ به میکنند خنثی
شدت به که شووان نیستند. سنتی هنر دیدگیهای
مخالفزیرپاگذاشتنقوانینشرعیواصولهنراست،
آثارپراکندهایدردورانمدرنراـکهاگرچهازشیوه
معمولدورانخودتبعیتمیکننددرمعناییوسیعتر

خود خاص کیفیات با را نواقصش و هستند آن ضد
تصادفی هنری پدیدههای صرفاً را ـ میکنند برطرف
میداند،همانگونهکهآشوبواتفاقیبودنازویژگیهای

دورانمدرناست)همان(.
شووانبهویژهباسبکسوررئالیسممخالفتشدیدی
دارد.ویمعتقداستکهسوررئالیسمهمچونبدنیکه
و است کرده هنرخالی از را هنر تهیشده ازحیات
روحیههنرآکادمیککهباظهورامپرسیونیسمبیاعتبار
شدهبوددوبارهدرسوررئالیسمحیاتیتازهیافت)همان(.
شوواناشكالغریبهنرسورئالیستیراماجراجوییهایی
الگوهای با تضاد در که میداند هنر اصول با مخالف
انواعهنرهاست.آنچههوادارانگرایشهای کیهانیدر
سورئالیستیهنرنمیدانندیافراموشمیکنندایناست
در را اشكال کیهانی ارزشهای از مراتبی سلسله که
نقاشی،مجسمهسازییامعمارییاهررسانهدیگربه
ترجمه را نادرستیها یا درستی و میآورند وجود
نمیماند ماجراجویی برای جایی بنابراین و میکنند
)همان(.اوهمچنینشیوهالهاماشكالسورئالیستیاز
تباهی موجب و نادرست را انسان روانی پدیدههای
که زمانی اگرچه اشكال روانی کارآمدی میداند.
صورت غیراین در اما است سودمند بسیار درستاند
که نصر حسین سید )همان(. بود خواهند کشنده
برجستهترینپیرووشارحعقایدشوواناستنیزدر
نه را آن هنرسوررئالیستی با مخالفت راستایهمین
با که چرا میداند واقعگرایی فرو بلكه فراواقعگرایی
مرتبهایمادونعالمصورسروکارداردونهمافوقآن

)رحمتی،139۴(.
الیاده،برخالفنظرشووانکهمعتقداستدردنیای
مدرنروحباچنینمیزانیازآشكارشدگیبهخوبیدر
مسیرمفقودشدنقراردارد)Schoun, 2007)،بهاینكه
امرمقدسدردورانمدرنازبینرفتهاعتقادیندارد.
اومعتقداستقداستبهگونهایدراشكالیبهظاهر
دنیویپنهانوغیرقابلتشخیصشدهاست،زیرادیگر
مانندقرونوسطیبازباندینیمتعارفبیاننمیشود
)الیاده،1393(.نكتهایکهالیادهدراشارهبهآنعلت
عدم میکند روشن را قدسی امر پوشیدگی این
خودآگاهیهنرمندمدرناست.الیادههنرمندانمدرن
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مسیحی دین از خجالتزده که نمیداند کسانی را
خویشعمداًمحتوایقدسیومذهبیآثارشانراپنهان
میکنند،چراکههنرمندانمدرنیهمبودندکهصراحتاً
نمادهایدینیرادرآثارخودبهکارمیبردند.قداست
پنهاندرآثارمدرنبهنوعیمتفاوتازقداستمسیحی
استکهدرقرونوسطیدیدهمیشود،یعنیآنهادیگر
نیستند مشخصی مذهب پیرو آگاهانه و هشیارانه

)همان(.
هسته که یونگ چون روانشناسانی با الیاده
دینی لزوماً نه اما میدانند دینی را انسان ناخودآگاه
مشخصمیدانندهمصدااست.اوناخودآگاهرامتشكل
ازتصاویروتمایالتیمیداندکهازامرقدسیمایهگرفته
است.برایمثال،کیفیتبرخوردهنرمندمدرنبامصالح
ابتدایی و کهن معنوی تمایالت با گونهای به کارش
صدد در نومیدانه تالشی در که میکند پیدا شباهت
رهاییازظاهروسطحونفوذبههستهدرونیمادهاست
که گرانهای پرستش و آمیز احترام برخورد مانند
بنابراین )همان(. دارد )تصویر1( سنگ با برانكوزی32
الیادهبرخالفشووانافعالبیپرواوجسورانههنرمند
و مواد از استفاده در او نامتعارف شیوههای و مدرن
مصالحکاررانهتنهادرتضادبااصولومعیارهایهنر

نمیداندبلكهآنراتالشیبرایدستیابیبهامرقدسی
میانگاردکهنمایانگردلتنگیوغمغربتانسانمدرن
است.بههمینجهتالیادهدومشخصههنرمدرنیعنی
درهمشكستناشكالوقالبهایسنتیوشیفتگیبه
حاالتابتداییوبیشكلرامستعدتفسیردینیمیداند
)همان(.درحالیکهشووانیكیازخطاهایهنرمدرن
راآشفتگیوسردرگمیبینموادومصالحهنرمیداند
.)Nasr, 2005(اماهمانگونهکهگفتهشدبروزایناشكال
وعواطفدرهنرمدرننشاندهندهپایبندییاعالقه
حتیناخودآگاههنرمندبهادیانشناختهشدهایمانند
تجلی گونه الیادهاین نیست. مسیحیت یا یهودیت
قداستیعنیکشفتقدسدرخودجوهرمادهدرهنر
از پیش که میداند کیهانی مذهب رامشخصه مدرن
بعضی در هنوز و داشته ابراهیمیسلطه ادیان ظهور

جوامعآسیاییوابتداییدیدهمیشود)همان(.
بنابراینمشاهدهمیشودکهالیادهوشووانباوجود
آنكهازطریقروشهایتحلیلیمتفاوتنظراتتقریباً
مشابهیدررابطهباتعریفامرقدسیومظاهروتجلیات
آندرهنرمقدسبهدستمیدهنددرایننكتهکههنر
مدرنمیتوانددارایخصیصهقداستباشدیانهاختالف
نظردارند.شووانمعتقداستدرطولتاریخهرچهامر
قدسیبیشترآشكارشودبیشتردرمعرضنابودیقرار
الیادهچنینمیاندیشدکه  .)Schoun, 2007( میگیرد
امرمقدسهنوزهمباهمانقدرتیکهدرمیانجوامع
سنتیوباستانیوجودداشتدرهنرهاوجوددارداما
نیست. تشخیص قابل فورآ و نبوده نمایان و مشهود
ناخودآگاه از گرفته سرچشمه غریب اشكال شووان
واینگونه میداند اصیل هنر اصول مخالف را هنرمند
آفرینش برای مدرن انسان بیپروایی که بیانمیکند
چون انسانی مادون انحرافات به هیچ و صفر از هنر
.)Oldmeadow, 2010 : 165(سوررئالیسمختممیشود
الیادهبرخالفشووانمعتقداستهنرمندمدرنباپناه
گم دین جستجوی در خود ناخودآگاه ذهن به بردن
دلیل همین به او شده. فراموش که است شدهای
شكستن هم در مانند مدرن هنر مهم مشخصههای
فرمهایسنتیوروآوردنبهاشكالابتداییرامستعد
هنرمند آثار مثال برای و میداند دینی تفسیری

تصویر1.پیكرهپرندهدرفضااثرکنستانتینبرانكوزیمجسمهساز
رومانیایی)سایتموزهمتروپلیتن،1دی1396(
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تقدس که آنجهت از را مارکشاگال33 سورئالیست
اهمیت با یافتهاند باز را طبیعت و جهان در حاضر
کهشووانهمین درحالی ،) الیاده،1393 ( میداند
انحرافی واقع در و اصیل هنر از عدول را خصیصهها

هنریتفسیرمیکند.

نتیجه گیری 
میرچاالیادهوفریتهوفشوواندرعینآنكهبرایاثبات
بهره متفاوتی تحلیلی شیوههای از خود مدعاهای
میبردندمنابعالهامیكسانیداشتند.تحتتأثیرحكمت
خالدهقرونوسطاییواندیشههایشرقیبودکههردو
تفسیرمتفاوتیازتاریخهنرجهانبهدستدادندکهدر
تضادباتاریخهنربهشیوهتاریخیرایجدرزمانشانبود.
تآکیدهردومتفكربهفراتررفتنازصورتاشكالهنری
وتوجهبهباطنوکارکردآیینیآنهابودبااینوجود
الیادهدراینمسیربهمستنداتتاریخیومردمشناسانه
بر شووان تمرکز حالیکه در داشت بسیاری توجه
طریقتباطنیوتزکیهنفسبود.درتعریفیکهایندو
میدهند دست به قدسی امر از ادیان پژوهشگر
شباهتهایبسیاریوجوددارد،اینكهامرمقدسبهکل
ازدنیاییکهمادرآنزیستمیکنیممتفاوتاستاما

درصورتکشفودستیابیبهآنمیتواندزمینههای
نمادپردازانه کند. راایجاد انسان معنوی رشد و تعالی
بودنهنرمقدسبهعنوانپدیدهایکهتجلیگاهامر
قدسیاستهمدردیدگاههایالیادهوهمشوواندیده

میشود.
هنرمدرنبرجستهترینمبحثیاستکهالیادهو
شووان دارند. نظر اختالف یكدیگر با آن در شووان
را وسطی قرون دوران از پس ظهوریافته سبکهای
همگیانحرافازاصولومعیارهایهنربرحقدانستهو
معتقداستآشكارگیبیشترامرقدسیآنرادرمعرض
نابودیقرارمیدهد.ولیالیادهحتیدردنیایمدرننیز
خالف بر او مییابد. باز هنر در را مقدس امر ردپای
شووانعقیدهداردکهامرقدسیدرهنرپسازرنسانس
ازمیاننرفتهبلكهپنهانوپوشیدهدرآثارهنریوجود
داردوبرایکشفآنبایدتالشبیشتریبهکاربرد.در
حالیكهشووانیكیازخطاهایهنرمدرنراآشفتگیو
به معتقد الیاده میداند، مصالح و مواد سردرگمیبین
تجلیقداستوامكانکشفتقدسدرخودجوهرماده
هنر در کیهانی کهن مذهب از مشخصهای عنوان به

مدرناست.

پی نوشت ها
او امااهمیت ازپیشگامانمنریسمبود :Giorgio Vasari.1
بیشتربهسببنگارشکتابزندگینامهنقاشان،مجسمه
سازانومعماراناستکهنخستینتاریخهنراروپاییبه
شمارمیآید.اینکتابنخستینباردر1550وسپسبا

تجدیدنظردر156۸منتشرشد.
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
یونانی ریشه از هرمنوتیک واژه  :Hermeneutics .3
کردن تآویل معنای به »هرمینیا« اسم و »هرمنویین«
نظریهایدربارهفهممتونمیباشد.قدیمیترینتعریفاز
هرمنوتیکدربرگیرندهقواعدواصولیبودکهبرایتفسیر
کتابمقدساستفادهمیشد.ایناصطالحدرنزدفالسفهبه
معنیتأویلوآشكارساختنمعنایمتنفراسویشرایط
تاریخی،کشفمعنایباطنیوالیههایدرونیمتنوظاهر

آنبهکارمیرود.
Perennial Philosophy.۴:خردجاویدانیاحكمتخالده
اصطالحیدرعرفانوفلسفهاستکهنخستینباردرغرب،

تصویر2:منودهكدهاثرمارکشاگال)الیاده،1393(
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آنرااگوستینوساستویكوسدرسال15۴0بهکاربردو
آنراالیبنیتسدرنامهایکهدرسال1715نوشتبرسر
وقتی که نوشت الیبنیتس نامه، آن در انداخت. زبانها
یونان فیلسوفان نوشتههای در حقیقت دریابی از سخن
باستانوتفكیکنورازظلمتمیآورده،بهخردجاویدان
جاویدان خرد واقعیت مدتها اما است. بوده عالقهمند
تحتالشعاعجریانرایجترفلسفهغیردینیغربکهمبتنی
برنظریهتكاملتدریجیتفكربشریونزدیكیبهحقیقت
است،قرارگرفت.فقطدرطیاینقرناستکهبهبرکت
کشفمجددسنتدرغربوشواهدحضوریکحقیقت
معتبر سنتهای بطن در جهانی و جاویدان فراطبیعی
دینی،مفهومکلیدیخردجاویدانباردیگرمطرحشد.خرد
جاویدانهمانسنتمقدسدردینهندووحكمتلدنیه
دراسالماست.درواقعخردجاویدان،غیرازمعناییکه
فیلسوفاناروپاییپسازقرونوسطاازآنمیفهمیدهاند،
فریتیوف کوماراسوامی، آناندا گنون، رنه نوشتههای در
شووان،تیتوسبورکهارت،مارتینلینگزوسیدحسیننصر
که میکند بیان شووان یافتهاست. را خود اصیل معنای
بلكه نیست آن متعارف معنای به فلسفه خالده حكمت
خطاناپذیری، نظیر ویژگیهایی دارای که علمیاست
بر حكمت این روش است. بودن فطری و تغییرناپذیری
عقل از جامعتر و عامتر که است شهودی عقل اساس
استداللیاستوآنرادربرمیگیرد.ازنگاهحكمتخالده
معرفتتفسیریخاصدارد.معرفتدرایننگاهصرفاًمتعلق
بهموجودیعالیوبرتراستوتنهاموجودیکهدرمرتبه
عالیترقرارداردمیتواندموجوداتمرتبهفروتررابشناسد.
حكمت به قائل فیلسوفان به اشاره برای اغلب ایران در

خالدهازلفظسنتگرااستفادهمیشود.
5. Rene Guenon
6. Frithjof Schuon
7. Seyed Hossein Nasr
8. Mircea Eliade
Phenomenology.9:هرچنداصطالحپدیدارشناسیازقرن
معنایی در و کانت چون فیلسوفانی میان در هجدهم
متفاوتبهوسیلههگلبهکارگرفتهشدهبودامادرقرن
بنیانگذار هوسرل ادموند فلسفی روش نمایانگر بیستم
پدیدارشناسیاستکهآنراروشمطالعهتوصیفیوبدون

پیشفرضدربارهپدیدارهامیداند.
10. Sacred art
11.The Sacred
پرآوازهترین از یكی منطقی پوزیتیویسم :Positivism .12
مكتبهایفلسفیسدةاخیراستکهصاحبنظرانبسیاری

درپیدایشآنسهیمبودهاند.اینمكتبعلیهمابعدالطبیعه
شورشهمهجانبهایراساماندادودرواقعآنرایكسره
بهدورانداخت،اثباتپذیریتجربیراتنهامعیارمعناداری
گزارههای اساس این بر و دانست قضایا و گزارهها
مابعدالطبیعیرابهدلیلآنكهقابلاثباتتجربینیستفاقد
معنابرشمرد.پوزیتیویسم،اصالتتحصل،تحصلگرایییا
اثباتگرایی،بهرغمداشتنریشههایکهنشهرتخودرا
بانامپوزیتیویسممنطقیبهدستآوردهاستوباهمین
به را اندیشهفلسفیدرمغربزمین از نامدورهایکوتاه
هجدهم قرن در اصطالح ین است. داده اختصاص خود
کنت اگوست فرانسوی. جامعهشناس و فیلسوف توسط
ساختهشدهوبهکاررفت.کنتبراینباوربودکهجبری
تاریخیبشریترابهسمتیخواهدبردکهنگرِشدینیو
فلسفیازبینرفتهوتنهاشكلازاندیشهکهباقیمیماند

متعلقبهاندیشهقطعی)positive(وتجربیعلماست.
13.مذهبیغیبگرایانهکهدراواخرقرن19بهوسیلهمهاجر
روسیهلنابالواتسكیدرایاالتمتحدهبنیادگذاشتهشد.
14. Ananda Kumaraswamy
15.Titus Burckhardt
16. Martin Lings
17. William Chittick
18. Leibniz
19. Agostino Steuco
Din al Fitrah Primordial relegion(.20(:طبقگفتههای
قابلیتهای خلقتش شكل واسطه به تنها انسان قرآن
شناختیداردکهشهودیاندوبهحقیقت،زیباییونیكی
تمایلدارند.دراسالمایندرکذاتیبخشیازطبیعتیا

فطرتازلیانساناست.
Sanatana dharma.21:ناماصلیآنچهامروزهبهعنوانآیین

هندومیشناسیم.
22. Perrenialist
23.توضیحفوقبهاینجهتالزمبهنظرمیآمدزیرادرمقاالت
نامیدنکسانی ازواژهPerennialistبرای انگلیسیزبان
چونشووانکهماسنتگرامیدانیماستفادهشدهاستو
نگارندهترجیحدادهاستهمانلفظمعمولسنتگرادر

بینپژوهشگرانفارسیزبانرابهکاربرد.
24. Catherine Schuon
Bhagavadgita.25:بهاگوادگیتاکهمختصراًگیتانیزخوانده
میشودکتابمقدسآیینهندوشامل700شعربهزبان
ازمهابهاراتاحماسهمنظومهندیان وبخشی سانسكریت

است.
26. Wilhelm Dilthey
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فلسفه دوباره احیای نوکانتی فلسفه :Neokantianism  .27
امانوئلکانتاستکهبیشترتحتتأثیرنقدفلسفهکانت
و اراده مثابه به جهان کتاب در شوپنهاور آرتور توسط

خواستقرارداشت.
28. Soren Kierkegaard
Hierophany.29:عبارتیکهالیادهبرایتجلیامرقدسدر

مظاهرنامقدسبهکاربرد.
30.همانطورکهتجلیخداوندبرکوهطورآنزمان
کهحضرتموسیخواستارسخنگفتنبااوشددرآیه
اجاَءُموسيلِمیقاتِنا 1۴3سورهاعرافآمدهاست:»َولَمَّ
أَِرنيأَنُْظْرإِلَْیَکقاَللَْنتَرانيَولِكِن ُُّهقاَلَربِّ َوَکلََّمُهَرب
اتََجلَّي َمكانَُهَفَسْوَفتَرانيَفلَمَّ انُْظْرإِلَيالَْجَبِلَفإِِناْسَتَقرَّ
اأَفاَققاَل َفلَمَّ ُموسيَصِعقاً اَوَخرَّ ُُّهلِلَْجَبِلَجَعلَُهَدکًّ َرب

ُسْبحانََکتُْبُتإِلَْیَکَوأَنَاأَوَُّلالُْمْؤِمنیَن«
31. Profane art
32. Constantin Brâncuși
33. Marc Chagall
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