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  :چكيده

دغدغة خدشه . تناقض يا هماهنگي هنر قدسي با وجوه مختلفي از تكنولوژي، موضوع بحث اين مقاله است
گون مورد هاي گونا شود تا جايگاه تكنولوژي در عرصه دار شدن ابعاد قدسي زندگي توسط اين پديده، موجب مي

مباحث هنر و تكنولوژي در جهان هستي و نيز قداست و فضاي قدسي، مداخلي براي ورود به  .بررسي قرار گيرد
طرح متغيرهايي از . كنند اند كه درك منشأ اصلي هنر مقدس و نوع بيان آن را سهل مي مقولة فوق قرار داده شده

تواند از آنِ هر  كند كه قداست واقعي نمي س، اثبات ميهاي مقد قبيل انسان مقدس، كتاب مقدس، فضا و مكان
چه ماوراي طبيعت است باشد؛ بلكه سايه و روح الهي است كه از تقدس وجود خود، در فضا، مكان، انسان و هنر  آن

دسي هاي نوين به ثمر رسيده باشد، در بيان ق از اين روي، اين كه اثر هنري با ابزار بدوي و يا تكنيك. دهد قرار مي
  .آن تأثيري ندارد

  
  
  

  :  كليديه هايواژ
   .مكان مقدس، كتاب مقدس، انسان، تكنولوژي، تقدس، هنر
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  مقدمه

حاضر،  همراهي اجتناب ناپذير هنر و تكنولوژي در عصر
ابعاد "بررسي . كند دغدغة خدشه بر ابعاد قدسي هنر را ايجاد مي

نيز روند رشد ، و "وجوه هنرها" در هويت انساني و "قدسي
تواند جايگاه و نسبت هر يك را در علوم امروز و  تكنولوژي، مي

  .عالم هستي مشخص نمايد
چند قرن اخير، دوران رشد سريع تكنولوژي بوده و گاه اين 

 كه او هشد روند، موجب ايجاد احساس قدرتي مطلق در انسان 
رسد تكنولوژي،   به نظر ميحتي. سازد  غافل ميقياحقرا از 

، سخت در صدد و انسان امروز شده و ااسطورة مدرند خو

توسعه و پيشرفت امكانات تكنولوژيك براي دست يابي به 
  .قدرت هر چه بيشتر است

در صورت جا به جايي مقصد با مقصود و گم شدن هدف، 
شود كه در  اين احساس توانمندي مطلق، منتج به غروري مي

و وجوه مختلف آن تضاد با درك تقدس الزم در زندگي انسان 
  .يابد بروز ميقرار گرفته و از جمله هنرها، 

 از ؛در اين تحقيق به تبيين قداست، هنر ديني و قدسي
مل واپرداخته شده تا عاز ديگر سو به ابعاد تكنولوژي سويي، و 

 ريشه ،توسط تكنولوژياز زندگي و هنر قداست زدايي در مؤثر 
 .يابي شود

  
  هنر در جهان هستي

هاي تجسمي، نمادهاي تصويري و نوشتاري در كنار در هنر
هم به عنوان محملي براي ارسال پيام قرار گرفته، به تفهيم معاني 

معنيِ متعلق گاه، پردازند؛ حال آن كه  و ايجاد انگيزه و حركت مي
فوقِ تصور  به آن نماد و يا كلمه، در مخاطبين مختلف، تفاوتي

جات ذهني ايشان ي و نيز تموكي بر ادراكات قبلدارد؛ چرا كه متّ
هايي دست  از اين رو به تفسير و تأويل. در شرايط گوناگون است

شود؛ بنابراين  نياز به  شود كه موجب دوري از حقيقت مي زده مي
توجه در سيرِ انتقال معني ومفهوم، و نهايتاً بروز نتيجه در عملكردِ 

  .مخاطب، وجود دارد
 نمادينِ حقيقتي ةرضدر جهان هستي، عواالي هنر نقش 

  نگاه عميق به و نهايتاً است اي  صوري وسيع و ماورايي از دريچه
شود تا  هستي از ديدگاه هنرمند، در هنگام بروز هنر، موجب مي

همان گونه كه در پسِ طبيعت زميني، افقي بيكران وجود دارد، در 
نمادها نيز عمقي ژرف، رمز آلود و آسماني، نمايان و  پس هنرها و

 اين عمق تفكر برانگيز، در هماهنگي با .شگفتي آفرين شود
  .تقدس موجود در جهان هستي قرار دارد

  تكنولوژي در جهان هستي

 اصل فرانسوي و به معني فن، صنعت،  در"تكنيك"كلمة 
علم، هنر و حرفه است؛ همين طور به فن شناسي، علم فن و 

ات متفاوتي در عين حال نظر. شود گفته مي  "تكنولوژي"صنعت، 
بر محدودة مفهوم تكنولوژي وجود دارد؛ از جمله تعريفي كه علم 

كاربرد دانش علمي و دانش «: دهد را درون تكنولوژي جاي مي
  منظّم ديگر براي امور عملي بوسيلة سيستمهاي منظّمي كه شامل 

  
  
  
  

 ،پيسي (»شود ها مي ها، اشياء زنده و ماشين مردم، سازمان
 .)10ص، 1367

نگاه، جامع، واقع گرايانه و فراگير بوده، به دور از محض  اين 
  . ديدنِ علوم و ناديده گرفتن برخي وجوهِ تكنولوژي است

پس تكنولوژي نتيجة گرايش و تمايل هميشگي انسان به 
 كه با سير بودهاش  ترين شكل از رفع نيازهاي زيستي قدرتمندانه

ت تأثير قرار داده تاريخ، توسعه يافته و تمامي وجوه زندگي را تح
در عين حال كميت در جوامع انساني، نياز روز افزوني را به . است

آن بخش از تكنولوژي كه هم . آورد گسترش تكنولوژي در پي مي
كند، مغايرتي با قداست ندارد و بر  راستا با طبيعت حركت مي

عكس، تكنولوژي در مقابلة با طبيعت، قطعاً مضرّ به حال جسم و 
لذا كند؛  رشد تكاملي وي را خدشه دار مين است و روح انسا

  . حد و مرزي براي افعال تكنيكي تعيين كردتوان يم
هاي فرهنگي موجدِ تكنولوژي از  جنبه به ديگر بيان،

هاي تكنيكي آن، جدايي ناپذير است؛ هر چند كه موضوعات  جنبه
 ليكن بايد دقت داشت تا. كند آشكارتر، مفاهيم ديگر را پنهان مي

 . قرار نگيرد،فعاليت انساني تحت الشعاع غفلت از هدف

  قداست و فضاي قدسي

صالح و " ، به معنايو قدسي "پاكي"قدس به معناي 
پاك و جاي "مقدس به معناي همين طور ؛  است"نيكوكار
  . است"به پاكي ياد شده"، "پاكيزه
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                  مواجهه هنر قدسي با تكنولوژي

، مستلزم در اختيار داشتن مقدار »تحديد و تعريف قداست«
و . ، يعني امور و واقعيات قدسي است"قدسيات" شاياني از

 كه در آغاز موجب آشفتگي و "امور قدسي"ناهمگوني اين 
زيرا آن . شود اغتشاش ذهن است، اندك اندك، دست و پا گير مي

ها، اساطير، تماثيل الهي، اشياء مقدس و  آئين: امور عبارتند از
ي متبرّك، ها ها، الهيات، انسان نيايشي، رمزها، كيهان شناخت

 ،1376. الياده (»هاي مقدس، و غيره ، گياهان، مكانجانوران
آمده، به  به نظر مقدس مياي،  در هر دورهآيا هر آن چه  .)23-4

 ي ازممكن است توهم و يا ؟واقع مرتبط با منشأ تقدس است
تنها انعكاس حقيقتي واحد، پاكيزگي و فضاي چرا كه . تقدس باشد

  .آورد قدسي را به ارمغان مي
ترين فضاي قدسي، فضاي  ترين و بخشنده ترين، عام وسيع

طبيعت مخلوق خداوندي است كه با تجلي حق بودنش، بيشترين 
فضاي قدسي، جايي است كه در آن، « .كند قداست را عرضه مي

ارتباط ميان جهان ما و جهان ديگر، عالم فوقاني و عالم تحتاني،  
شود و نظر به آنكه، از  ميجهان خدايان و جهان مردگان، ممكن 

 معموالً آسمان و زمين و زير -آغاز، تصوير سه منطقة كيهاني
  به ذهن بشر خطور كرده است، پس وي پذيرفته است كه -زمين

به بياني . اند پيوستگي ميان آنها ناممكن است چون به هم نپيوسته
اي به مرتبة  ديگر، فقط در فضاي قدسي عبادتگاه، گذار از مرتبه

يگر و خاصه گذار از زمين به آسمان، در وهلة نخست، امكان د
توجه داشته باشيم كه ارتباط ميان سه مرتبة كيهان، . شود پذير مي

اي وجود شناختي است يعني گذار از  ايضاً متضمن گسيختگي
كيفيت وجودي خاصي به كيفيت وجودي ديگري، گذار از حال و 

 »ز زندگاني به مرگوضع گيتيانه به حال و وضع قدسي، يا ا
  .)179 -1381،180ستاري، (

زمين به اي به مرتبة ديگر، و از  مرتبهاين امكان گذر از 
ي از قبيل مسجد النبي و به ويژه مسجد هاي تگاهدعباآسمان، در 

 ناميد و "فضاي قدسي"ها را  توان آن ميالحرام وجود دارد؛ پس 
، در تناسب "هاتكنولوژي موجود در اين گونه فضا"ديگر اين كه، 

شايد تكنولوژي مخرّب، از لذا  و بوده الزم با حال و هواي روحانيِ
   .اي متفاوت باشد اي ديگر و با انگيزه گونه

 در اصل - چه كوچك و چه شكوهمند-فضاي عبادتگاه«
فضايي قدسي است كه فضاي عرفيِ بي حد و حصر و هاويه گون 

 اين فضاي پيرامون .و نسبتاً مجهول، آن را در ميان گرفته است
تحقيقاً هاويه گون است، چون سازمان يافته نيست و به درستي 
. شناخته نيست، زيرا حدود و ساختارش، مشخّص و معلوم نيست

فضاي عرفي، آشكارا در تضاد با فضاي قدسي است، زيرا فضاي 
قدسي، داراي حدودي مشخص و كامالً ساختارمند است و به 

 .)177 ،همان (» است"متمركز"، "مركزيت يافته"اصطالح 

مساجد مهم، با توجه به خيل و ابعاد هنري فضاي قدسي 
عظيم زائرين، برخوردار از امكانات تكنولوژيك قابل توجهي است 

اما چه خصوصياتي چنين . نمايد كه بسيار متناسب و به جا مي
سازد و چه خصوصياتي به تقدس آن لطمه  فضايي را قدسي مي

  زند؟ مي
ور فضاي نوشتاري وبصري آثار دو بعدي نوشتاري و همين ط

از جهت نوع محتوا و نيز بصري موجود در كتب مقدس، 
  .تكنولوژي حاكم بر كتابت، قابل قضاوت است

 

   در هنر مقدسبيان

 براي ، بر بياني وراي ظاهر جسمي اشياءتأكيددر هنر مقدس، 
و ذات هستي،  اين نگاه به باطن .ها وجود دارد  ذات آنيگر نمايان

خداوند يك جنبه «. موجب به كار گيري رمز، سمبل و نماد است
دارد و يك جنبه ايمنانس ) يعني تعالي و تنزيه(ترانساندانس 

هنر يك امر . هنر هميشه جنبة ايمنانس دارد. دارد) يعني ظهور(
انتزاعي ذهني نيست بلكه واقعيتي است كه بيش از هر چيز در 

. رد و اصالً زندگي ما با هنر ارتباط داردزندگي تجلي و ظهور دا
بيست و چهار ساعت شبانه روز را در فضا و محيطي زندگي 

كنيم كه چه بخواهيم يا نخواهيم با هنر مرتبط است و اين  مي
اهميت هنر را در زندگي روزمره، و اهميت هنر مقدس را در 

 ،1375اعواني، ( »كند فرهنگ ديني بخوبي مشخص مي
 .)319ص

 نظر بوركهارت هنري مقدس است كه حكايت كننده به« 
بنابراين يك ... رموز الهي و بازتاب رمزي و كنايي صنع الهي باشد

مضمون ديني كه واجد پرداختي رئاليستي است، مثل هنر 
تواند هنري مقدس و ديني ناميده شود؛ چرا كه فاقد  رنسانس، نمي

هنر ديني ي است كه آن رمز گرايي و كنايات خاص سبك شناخت
اي زيبا شناختي از امر  در حقيقت هنر ديني تجربه... را معنا بخشد

 و امر قدسي از ساحتي فراتر از مادهمتعال و قدسي است و 
كالم  .)18و 15صص  ،1378رهنورد،  (»شود آسماني صادر مي

هاي متفاوتي قرار گرفته در كنار  الهي، در اوج قداستش، بر محمل
  . رسد  ظهور ميتجليات هنري انسان به

سازد كه   به خوبي روشن مي،اين مفهوم از تقدسهمين طور 
اي با فيگورهاي واقع گرايانه، هيچ سنخيتي با  خدايان اسطوره

 در مقابل .، به ويژه آن كه بازتاب صنع الهي نيستتقدس ندارد
هاي دو و يا سه بعدي  در نمونهفضاهاي ديني سمبليك و نمادين، 

  .با انسان است قايق هستي در مواجهةهمواره يادآور ح
اصوالً سمبوليزم اساس خلقت و اساس وحي الهي است و «
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هنر مقدس مبتني بر علم سمبوليزم است، يعني هر چيزي در هنر 
مقدس در واقع رمز يك حقيقت برتر است، رمزي است كه انسان 

رساند و در  كند و به مثُل اعال مي را به حقايق برتر هدايت مي
يك سمبل، بر خالف . شود جه باعث نوعي شهود محض مينتي

كنند وضعي و قراردادي نيست، يك امر  آنچه امروز تصور مي
سمبل حقيقت را طبق يك قانون وجودي . حقيقي و وجودي است

كند، سمبل در عين اينكه در يك صورت ظاهر شده  بيان مي
نر غير سمبوليزم در ه... است، در عين حال راه به بي نهايت دارد

 چرا كه سمبل .)325ص ،1375 ،اعواني (»ديني  اصالً وجود ندارد
گذارد و از بيان  يا نماد هر چيزي، جوهرة آن را به نمايش مي

  .كند جزييات غير ضروري خودداري مي
هنر مقدس در هر چهره و بياني بر آن است تا حقيقت ذاتي «

اين عيان نمايي . دها و وقايع و رويدادها را برمال ساز اشياء و پديده
در رويكرد  :گيرد از ديدگاه متفكران به دو صورت انجام مي

شود كه حقايق متعالي و  نخست، هنري قدسي و مذهبي تلقي مي
ماورائي و ديني را در قالب رمز و نماد، و به صورت تجريد و 
آبستره به نمايش گذارد و در رويكرد دوم هنرهاي مذهبي در 

خواهند داشت كه  يا ناتوراليستي موفق رئاليستي صورتي بيان
بتوانند مفاهيم ديني را به نحوي بيان كنند كه در روند آن حقيقت 

غير از اين دو رويكرد،  ...باطني اشياء و رويدادها هويدا گردد
و آن نوعي نظريه پردازي است، مبني ... رويكرد سومي وجود دارد 

  : بر
د، هم در چهره عيني ديدن اشياء رويدادها و وقايع در آن واح

 1378 رهنورد، (»و واقعي، و هم در چهرة معنا دار و اشارت كننده
 .)17 ص ،

چرا كه . كند اين نگاه، به نوعي نگرشي تركيبي را مطرح مي
ها در   براي نشان دادن ذات پديده"تجريدي، رمزي"بيان صرفاً 
و ها  ، براي نشان دادن ذات پديده"رئال يا ناتورال"كنار بيان 

 نشان گر اين است كه ،"تركيب هر دو بيان فوق"همين طور 
لذا ابزار بدوي و يا . روح تقدس، حتي بسته به نوع بيان نيز نيست

ابزار پيشرفته، هيچ يك نبايد قداست آفرين و يا قداست زا فرض 
جايگاه قدسي بودن هنر، در پيام رسد  به نظر ميشوند؛ بلكه 

  .مستطر در بطن اثر است
  

  أ هنر مقدسمنش

مراتب " يا ، و"نفس"حال بايد ديد كه آيا منشأ اين هنر، 
چه تفاوتي در ماهيت در هر صورت تواند باشد، و   مي"برتر وجود

انسان فقط در مرتبه نفس خود محدود «. نهايي آن خواهد بود
شود، بلكه مراتب و مدارجي دارد برتر از نفس كه همان قلب  نمي

ا اگر نفس در حين عمل داراي استقالل ام. يا روح و غيره است
باشد و متأثر از مراتب برتر و باالتر وجود نباشد، بي شك نفساني 

تواند به نفسانيت  است و اثري كه با اين حالت به وجود آورده مي
نفس . توصيف بشود، ولي در هنر ديني نفس هنرمند چنين نيست

بايد از  نتيجه مياو در واقع يك مرتبة نازله از وجود او است و در 
در آن مرتبه معنايي را كه دريافت ... قواي برتر وجود او متأثر شود

كند بي واسطه از نفس نيست، بلكه از مراتب برتر است، نوعي  مي
اما در اينجا نقش نفس چيست؟ نفس فقط . الهام و اشراق است

الهام و اشراقي را كه از مراتب باال دريافت كرد در خود تحقق 
بنابراين اگر چه نفس . د، و اين مسئله بسيار مهم استبخش مي

متحقق كننده حقايقي است وليكن اين حقايق را از مراتب باالتر 
اما در هنر غير ديني نفس هنرمند داراي . دريافت كرده است

استقالل است و متأثر از آن حقايق نيست و به تعبير ديگر الهامي 
  .)346ص ،1375 ،اعواني (»شود جنبة الهي ندارد كه به او مي

پس باز هم ابزار و تكنيك، موجدِ هنر مقدس نيستند؛ بلكه 
. شود  موجب دميدن روح تقدس در آن مي است كهمنشأ الهام هنر

به عبارت رسد الهي يا شيطاني بودن انگيزة خلق اثر،  به نظر مي
نفس از در مقابل، از مراتب برتر وجود يا انگيزه برگرفتن آن ديگر 
د و نازل است كه موجب احساس تقدس در يك اثر هنري محدو

 در نتيجه چنين هنري در .شود و كاربردي در جوامع انساني مي
حالي كه از جنبة متعالي انسان نشات گرفته باشد، در صورت بهره 
گيري از تكنولوژي هم، تنها قالبي براي تجلّي يافته و نهايتا در 

  .تعالي انسان، نقش خواهد داشت
 
  ، هنر دينينر سنتيه

همواره مفهوم هنرهاي سنتي، با هنر مردمي و كاربردي 
در هنر سنتي، تركيبي از زيبايي و فايده وجود «. همراه بوده است

  ...دارد 
تواند پيش برود و محيط و  سنت تنها از طريق هنر خويش مي

شرايطي فراهم كند كه در آن حقايق به همه جا منتشر شود؛ 
، آدمي در جهاني از معنا مطابق با حقيقت سنت محيطي كه در آن

هاي  به همين خاطر تا آنجا كه ضبط. مورد نظر به سر برد و بزيد
هاي فلسفي و  دهد، سنت پيش از اينكه نظام تاريخي اجازه مي

اش را خلق نمود و شكل  الهياتي خود را تكامل بخشد، هنر مقدس
هنر سنتي،  كاربردي بودن .)211ص  ،1380 نصر، (»دهي كرد

اما طبيعي بودن و مردمي . مغايرتي با مقدس بودنش نداشته است
 .بودنش، چندان سنخيتي با تكنولوژي مدرن ندارد

شايد اش،  اما با وابسته كردن ديني بودن هنر با سبك ارايه
هاي  چرا كه همواره سبك! ديگر نتوان هنر ديني يا مقدس داشت
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 داشت كه در تقدس زدايي هاي نويني وجود خواهند جديد و بيان
د، بلكه فردي كه نيا تقدس بخشي به روح يك مفهوم نقشي ندار

گيرد و مفهومي كه مد نظر است بايد قابليت  آن بيان را به كار مي
وگرنه ابزار . درك و بيان و ارائة آن وااليي و تعالي را داشته باشند

رده، ك بدوي يا ابزار مدرن، تنها مخاطبين متفاوتي را جذب 
كنند و الزاماً  هاي مختلف تاريخي را معني مي هماهنگي با دوره

  . كنند ماهيت مفاهيم مستتر در خود را دگرگون نمي
 

  هنر و تكنيك

همنشيني هنر با تمامي مصاديق زندگي در طي همة دوران، 
در كنار همنشيني تكنيك با تمامي مصاديق زندگي معاصر، 

، امروزيت حاكم بر جوامع انساني چرا كه كم. اجتناب ناپذير است
تأمين كنندة به عنوان عامل عجين شدن ايشان را با تكنولوژي 

بعد هنري تكنيك، احتياج به اجازه «. نيازهاي كمي، رقم زده است
ندارد و ناشي از خلّاقيت است، اما بعد محتوايي و مضموني در 

تلفي هاي مخ تكنيك، البته تا حد زيادي بستگي به ايدئولوژي
توان گفت كه در  گيرند و لذا مي دارد كه هنرمندان از آنها الهام مي

، حدود "دستگاه معرفت شناختي" و "ايدئولوژي"هر نوع 
  .كنند ها تفاوت پيدا مي تكنيك
 نيست و "هاي اخالقي روش"اي كه معتقد به "ايدئولوژي"

 روشن و مشخصي ندارد و اخالق "فلسفة اخالق"يا به طور كلي 
 داند، طبيعي است كه هيچ معيار اخالقي را نسبي و قراردادي مي

ي براي استفاده از يك تكنيك خاص هنري نخواهد داشت و ا
احتماالً، جاي آن را معيارهاي مادي خواهد گرفت؛ اما در 

هاي اخالقي كه بهترين نمونة  د به ارزشهاي معتق"ايدئولوژي"
 است، معيار تغييرات در استفاده و بهره "ايدئولوژي اسالمي"آنها، 

ها، تابع فلسفة اخالق اسالمي خواهد بود كه پاية  كنيكتوري از 
 .)45 ص  ،1378 ،نبوي (»دهد ولوژي اسالمي را تشكيل ميدئاي

مظاهر علي رغم ناگزيري انسان معاصر از رويارويي با 
 غرقه شدن ها و ياتكنولوژيك در زندگي، امكان رعايت حد و مرز

كه همان گم شدن هدف و جابجايي مقصد با در اين مظاهر، 
 در شكل مطلوب و دست يافتني،  ليكن. وجود داردمقصود است
 تسريع و "ابزار تكنولوژيك" و "هاي واال  ايده"مكمل بودن
 . را داريم در هنرهاتسهيل كننده

 ولوژي و مكان مقدستكن

در صدر البته و هاي مقدس  يا مكاناز جملة فضاهاي قدسي 
.  است"مسجد النبي در مدينه" و "مسجد الحرام در مكه"آنها، 

تواند  توجه به كيفيت حضور مصاديق تكنولوژي در هر يك، مي
اگر چه كعبه را «. محكي بر زائل شدن تقدس و يا خالف آن باشد

توان خواند، زيرا بنائي  ه يك اثر هنري نميبه معناي دقيق كلم
بيش از يك مكعب ساده نيست، ولي به آن چيزي تعلق دارد كه 
شايد بتوان آن را هنر ازلي ناميد، هنري كه ساحت معنوي آن، 

اين . كند بسته به ديدگاه ما، به رمز و تمثيل و يا وحي مطابقت مي
، هم در شكل امر بدين معني است كه رمز و تمثيل دروني كعبه

آن و هم در آداب و شعائري كه با آن ارتباط دارد، هر چيزي را 
كه در هنر مقدس اسالم بيان شده است، چون نطفه در بر 

 .)290ص  ،1375 ،اعواني( »گيرد مي
بخشد، چرا كه  اما عبادتگاه نيست كه به فضا قداست مي

فضاي عبادتگاه، تنها امكان و ابزاري براي عبادت بوده و 
بلكه بايستي مفهومي قدسي . تواند به عمل، قداست بخشد مين

وجود داشته باشد كه در كنار و ميان ديگر مفاهيم، واقع شده 
چه در  كه قدسي است به دليل اين نيست كه هر آن اين. باشد

 بلكه به جهت مفهوم مستتر در ،اطرافش هست نيز قداست دارد
. ، ابزار و روش بيانيشآن، قداست دارد نه به علت عوامل پيراموني

ي قداست در خانة كعبه كه فضايي قدسي است، به چه تجلّ چنان
به عبارتي در آن . تي متعال در آن مكان استققيحمعناي حضور 

فضا، قداستي به ظهور رسيده كه در عين حال با فضاي كيهاني 
ها و   كوه،ها صخرهاجزايي مثل پيرامونش متفاوت است، چرا كه 

عي كه خانه كعبه را محصور كرده، در تضادي مشهود هاي رفي برج
از سوي .  داردقرارآن فضاي قدسي، يكديگر و نيز با كلّيت با 

وقتي با پله برقي به طبقات مختلف مسجد الحرام وارد آيا ديگر 
شود؟ و يا  س مكان عبادت كاسته ميشويم، از احساس تقد مي

نمازگزاران ر بوقتي كه سقف متحرك مسجد النبي، سايه افكن 
  اي به قداست آن فضا متصور است؟ شود، چنين خدشه مي

تمامي  امكانات صوتي كه در هنگام برگزاري نماز،
هاي پيرامون  هاي وسيع داخل، حياط، صحن و حتي خيابان قسمت

. دارد دهد و صوت خوشي را به نمازگزاران عرضه مي را پوشش مي
هاي  در تمامي بخشهاي ديجيتالي  امكانات تهوية هوا، ساعت

داخلي مسجد الحرام، همگي از مظاهر تكنولوژي است و در عين 
  .حال بهترين حاالت معنوي در زائران وجود دارد

 كه مغايرتي بين ضروريات امروز با تقدس حاكم بر  آنحال
به ويژه آن كه وقتي خيل عظيم . رسد ها به نظر نمي عبادتگاه

اي خاص از زمان  ا در برههجمعيت مسلمانان از اقصا نقاط دني
عدم بهره برداري از چنين بديهي است شوند،  راهي خانه خدا مي

امكاناتي، تنها موجب صدمه به اين افراد شده و مانعي جدي در 
درك تقدس اساسا راه بهداشت، صحت اعمال عبادي و آسايش و 

از كه در مدينه، پيامبر  مثل سقف متحرّك حرم ؛فضا خواهد بود
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لذا شايد . تكنولوژي در خدمت عبادت و امور قدسي استمصاديق 
 را به ابزار تكنولوژيك تشبيه كرد كه ي پيرامونامكاناتبتوان 

  . تأثيري برقداست مفاهيم ندارد
نگاهي به گذشته و حال مسجد زيباي پيامبر اكرم، با 

 مواجهة اين فضاي گسترش روز افزون نيازهاي تكنولوژيك آن،
امروز « .سازد  قداست را با اين ابعاد روشن ميهنرمندانه و داراي

مسجد شريف نبوي به زيباترين و شكوهمندترين صورت خود در 
  .كند تمام طول تاريخ جلوه مي

دوم ماه نوامبر سال .  ه1405در روز جمعه، نهم ماه صفر 
بعد از نماز جمعه، اولين سنگ بناي توسعة جديد مسجد .  م1984

  ... بر نهاده شد
ي كه محيط بر مسجد شريف نبوي بود مساحتشان فضاهاي

زمينش به مرمر و گرانيت در اشكال .  متر مربع است235000
هاي مختلف زيبا پوشيده  هندسي زيبا به شيوة اسالمي و رنگ

هايي است كه به طور  شده است و بخش بزرگي از آن را سايبان
 سايه خودكار باز و بسته مي شوند تا بر نمازگزاران هنگام نماز

  .افكنند
 متر مربع است و گنجايش 135000ها  مساحت اين سايبان

 نفر را دارند و اما اگر تمام ظرفيت را حساب كنيم 250000
 هزار 700000 نفر را در بر گيرد و اين شمار تا 450000تواند  مي

رسد و در اوقات ماه مبارك رمضان و حج و عمره و زيارت  هم مي
 .1378. انصاري (»نند به نماز بايستندتوا تا يك ميليون هم مي

206-208(.  
.  ه1414اين توسعه در روز جمعه، يازدهم ماه ذوالقعده سال «

اين مسجد [. اين توسعه پايان يافت.  م1994 آوريل 22برابر با 
   ]:هاي زير برخوردار است  از ويژگياخيرپس از توسعة 

وسعت  متر و به 5/4 استفاده از يك زير زمين به عمق -1
اين زير .  متر مربع براي وسايل تهويه و تلطيف محيط79000
  . در دارد8زمين 
هاي برقي براي كمك به نمازگزاران در   ساختن پله-2

رسيدن به سطحي كه براي نماز مهيا شده، همان گونه كه در 
  .حرم شريف مكي براي نماز در مواقع حج وجود دارد

ضع كه طول  مو27 احداث سقف متحرك براي پوشش -3
ها به نيروي برق باز  اين سقف.  متر است18ضلع هر يك از آنها 

  .شود و بسته مي
ها، از چهار مئذنه از روي زمين تا   افزوده شدن مئذنه-4

  . متر است104هالل باالي آن، 
اي كه هواي خنك از   تهوية نيكو و مناسب؛ به گونه-5
  .آيد  ميها استوار شده به درون هايي كه بر ستون دريچه

 ساختن تونل خدمات از زير زمين در توسعه جديد از -6
 كيلومتر و 7 تا مدينه حجاج البر به طول "محطه التبريد"كتاب

 متر جهت رساندن آب خنك و 10/4  متر و ارتفاع 10/6عرض 
 كيلو وات به مسجد شريف 125000برق اضطراري به قدرت 

  .نبوي
اين . خودرو دارد 4444 توقفگاه خودروها كه گنجايش -7

 »توقفگاه در زيرزمين است و از همة خدمات الزمه برخوردار
 .)214-212.  همان(

  

   و تكنولوژيكتاب مقدس

در مراد خداوند از نزول قرآن مقدس به عنوان اثري هنري و 
مانه، براي مخاطبيني كه خود، به مثابة يحكاي  عين حال معجزه

تواند تكميل عدالت و  ميآثار هنري و اعجاب برانگيز هستند، 
حكمت مطلق، در راستاي هدف از خلقت انسان و براي دستيابي 

  .به خير، سعادت و هدايت باشد
برد كه در  اي به كار مي الياده در تعريف پديدة ديني، واژه«

. (hierophanie)تجلي قداست: نظرش، رسا و مناسب است
مظهر گاه قداست است يعني در حكم  هر پديدة ديني، تجلي

همواره يك چيز پديدة ديني يا مجالي قداست، . استقداست 
كامالً "است يعني چيزي اسرار آميز است كه همانا تجلي چيزي 

مان تعلق ندارد، در   است، تجلي واقعيتي كه به جهان"متفاوت
 ».چيزهايي كه جزء الينفك جهان طبيعي و ناسوتي مايند

   )109ص  .1381ستاري، (
وراقي كه كالم پروردگار را در بر دارد، محمل در قرآن كريم، ا

اي چون كتاب آسماني، ظاهري و  پديده. ِانتقال مفاهيم الهي است
كتاب آسماني قرآن، عامل ارتباطي مكتوبي است . نيز باطني دارد

 تا وي به حقيقتِ هستي )انسان(بين پروردگار و مخلوق برگزيده 
 و يظاهر ابعادر كرد توان تصو لذا نمي. و وجود خويش دست يابد

ساختار آن كيفيت تعيين مخلوقات و پيام گيرها  نقشي در  يباطن
  .نداشته است

نزول كتب مقدس براي انسان زميني، كه تنها به صورت 
اي زميني مقدور شده، حال در  ها بر پايه ضبط و ثبت مفاهيم آن

چنين . هاي متكي بر تكنولوژي روز قرار گرفته است انواع قالب
كاهد بلكه  هايي، از قداست باطن آن معاني واال نمي هشيو

تر بودن آن را در بر دارد، كه از اهداف  تر و قابل فهم عمومي
  . پروردگار و مجالي قداست الهي نيز بوده است
اين مفاهيم، . كنند در هنرهايي كه مفاهيم معنوي را ارائه مي

اما در هنري هايي هستند كه به جهان ما تعلق ندارد  تجلي واقعيت
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مثل قرآن كه . يابد ، امكان بروز ميكه از جهان ناسوتي ما است
نشيند تا امكان  متعلق به جهان الهوتي است، ليكن بر كاغذ مي

نازل شدن بيابد و حال كه به واسطة تكنولوژي پيشرفته، امكان 
ري براي اين كتاب چاپ و تكثير سهل، سريع و با كيفيت بهت

 در روح تقدس آن خللي وارد آمده است؟ در ، آيامقدس پديد آمده
 - كامپيوتر-حالي كه وقتي صوت آن را از مجالي تكنولوژي روز 

شنويم و نيز با امكانات روز، امكان ترجمه و ارسال به  مي
رسد كه با  تر شده است، به نظر مي هاي مختلف، سهل فرهنگ

 بشر،طرح مفاهيم قرآني در متن زندگي ضرورت اهداف واالي 
   .تر است نزديكتر و  هماهنگ

  
  و تكنولوژيانسان مقدس

 جهت برخورداري  به، جنبة وجودي الهوتي داشتنِبابشر نوع 
و ناسوتي دارد كه  مادي ي نفسحال در عين ؛از روح پروردگار

ابن عربي جايگاه « اما .كند امكان زيست او را بر زمين ايجاد مي
 نقطه نظر ابن عربي طبيعت از. داند انسان را برتر از مالئكه مي

 -مالئكه كامالً روحي است، در حالي كه طبيعت انسان روحي
بدني است و بر اين اساس مشتمل است بر همه كيفيات هستي از 

به دليل ].  استدني به معني پست و فرومايه[عالي گرفته تا داني 
  )343 ،1378ايزوتسو، (  ».همين ويژگي بشر مافوق مالئكه است

ترين  انسان مقدس كسي است كه به عالي« حال در عين
مرتبت شهود حق نايل آمده باشد، تا حدي كه با آن كامالً وحدت 

همين اساس هم در اين جهان رفتار كند، يعني بر  يافته باشد و بر
خالصه . يابد اساس مقتضيات حق كه او آن را در خود ساري مي

انسان  .)316ص . همان (»مطلب آنكه او تجسم انساني حق است
انسان كامل مردمك هستي «مقدس همان انسان كامل است و 

 .پس او عين تقدس است» .است، اصل ديد و چشم و بينايي است
ترين  لذا از چنين انساني كه مردمك هستي است و به عالي

 را با توان انتظار خلق هنر قدسي مرتبت شهود حق نايل آمده، مي
  . داشت،ن منظورشاي براي بياي، با بيشترين رساي هر وسيله

  
  

نتيجه گيري

 بي ارتباط با ،فضا، مكان، انسان و هنرتمامي عوامل 
توان به  همنشيني هنر با تكنولوژي را نميتكنولوژي نبوده و لذا 

هنر كه پاية ظاهري  .طور كلي مخرّب روح تقدس هنر دانست
دش در يافته؛ و نمو اي براي بيان مفاهيم واال  ملموس را بهانه

  . يابد بروز ميو هويتي قدسي با كاربردي انساني و كتابت معماري 
ي از بهترين مثال اين مدعا براي عام و خاص، اماكن مقدس -

 است كه با بهره گيري از قبيل مسجدالحرام و مسجدالنبي
تكنولوژي الزم و متناسب با كاربري خاص خود، روح تقدس را 

  . تندنيز در واالترين شكل، دارا هس
 كه با دو جنبة ؛ كتاب مقدس قرآن است،مثال ديگر -

وجودي هم در باطن، كه ابعاد ماده و معنا را در انسان مورد توجه 
اي زميني مكتوب شده و قالب  قرار داده و هم در ظاهر، كه بر پايه

  .، مملو از تقدس استمادي به خود گرفته است
ماوراي طبيعت است چه  تواند از آنِ هر آن قداست واقعي نمي

باشد؛ بلكه سايه و روح الهي است كه از تقدس وجود خود، در 
كه اثر روي، اين  اين از. دهد فضا، مكان، انسان و هنر قرار مي

هاي نوين به ثمر رسيده باشد، در  هنري با ابزار بدوي و يا تكنيك
  .بيان قدسي آن تأثيري ندارد

نولوژي، به ليكن امكان مخدوش شدن نقش و جايگاه تك
  : چندين گونه وجود دارد

 موجب شود اول اين كه افراط و تفريطِ خاصِ حاكم بر انسان
صدد در  براي جبران غلبة طبيعت بر سرنوشت بشر، نه تنها تا

تقابل و حمله حتي و تضاد با آن،  موضعدر غلبة بر طبيعت، بلكه 
ود  خ قرار گيرد؛ كه توسط ابزار و دستاوردهاي تكنولوژيبه آن

  .  شود ايشان ميموجب صدمه به انسان بر اثر مخاطره در آرامش 
دوم حركت به سوي كسب قدرت مطلق تكنولوژيك و و 

اي جز ناكامي ناشي از ضعف  خدايي كردن انسان است كه نتيجه
آوردش، ساالري  علم، دانايي و درك حقيقت نداشته، تنها دست

  .استتكنولوژي بر انسان و خروج از جايگاه تعادل 
هاي  دو لبه بودن تكنولوژي، در پي نگاهوضعيت ين چن

هاي متفاوتي را براي  توان داشت، جايگاه متفاوتي كه به آن مي
چه اين تسلط بر طبيعت، براي اسير   چنان:كند اين پديده ايجاد مي

كردن انسان و يا براي آزادي بخشي به وي باشد تفاوت بسياري 
طرد تكنولوژي و تأييد بي با كه لذاست . شود در نتيجه حاصل مي

شود؛ چرا كه منوط به جايگاه آن در  قيد و شرط آن، هر دو رد مي
  . آن است"گزاري خدمت" و يا "ساالري"كسوت 

ابتدا و در پرهيز از تكنوكراسي بايد توجه كنيم كه اين 
تكنولوژي كه قرار بوده در خدمت قدرتمندي انسان باشد، نبايد در 

وگرنه از . ساالري و حكومت بر انسان قرار گيردجايگاه آقايي و 
قرار بوده آزادي بخش كه جايگاه اصلي خود خارج شده و در حالي 
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سويه به آن،  شود؛ كه نگاه محض و يك  باشد، اسارت بار مي
  .چنين نهايتي را برايش در بر دارد

به عبارتي در صورتي كه هدف از تكنولوژي، به كار گيري 
وصول به آرامش انسان باشد، جايگاهش  علم و دانش براي 

، "ايجاد سهولت در حيات بشري"، "قدرت بخشي به انسان"
  . شود  مي"تأمين نيازهاي زيستي و حتي متعالي بشر"

تواند بر هم زنندة نظم طبيعت و  در غير اين صورت مي
تقويت كنندة حس قدرت مطلق بودن باشد؛ كه في نفسه، مخرّب 

، خود را بدون تفكر و نقد، به آن سپرده، به ويژه اگر فرد. است
گي و انفعال شود، ابزار بي ارادة دست تكنولوژي قرار  اسير روزمره

اش با  چرا كه رابطه. گرفته و از منزلت انساني دور خواهد افتاد
هايش، با غروب  طبيعت، در هم ريخته و در صورت انحطاط ارزش

مين اين مسير طي  همچنان كه در مغرب ز؛شود خدايان مواجه مي
  . شده است

 به كارگيري تكنولوژي به عنوان ابزاري تسهيل ،در نتيجه
؛  را مدد رسان باشد (Esoteric)تواند بيان ايزوتريك كننده مي

 منشأ ديگري در روح هنرمند دارد و ، قداست هنردر عين حال
در حالي كه براي انسان لجام گسيخته، . ملهم از روح الهي است

 بهره برداري يقت، نياز و قدرت همگي شكسته و تلقيمرزهاي حق
از تكنولوژي، سمت و سويي ديگر دارد كه نه تنها اثري از قداست 

 حال چنين .نيز هست  ندارد، بلكه مضر به حال خود و جامعه
ابعادي از تكنيك در همجواري هنر، علم و هر چه قرار بگيرد، 

  .سازد قداست آن را زايل مي
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