Archive of SID

بنمایههای هنر اسالمی در اندیشۀ تیتوس بورکهارت

1

محسن سرتیپیپور
دانشيار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

کلیدواژگان:
مبانی نظری ،هنر اسالمی ،هنر دینی ،هنر قدسی ،تیتوس بورکهارت
چكيده
نگاه��ی به پژوهشهای موج��ود در زمینۀ هنر و معماری اس�لامی
نش��ان میدهد که بس��ياري از تحقیق��ات انجامش��ده در این زمینه
ً
ل دارد که آن را برگرفته از هنر بيزانس،
صرفا جنبۀ تاريخ��ي و فرما 
ساس��اني ،قبط��ي و  ...دانس��تهاند .در میان ای��ن پژوهشها ،معدود
دانش��مندانی وجود دارند که با نگرش��ی محتوایی ب��ه هنر و معارف
ت از جمله
س بوركهار 
اس�لامی پرداختهاند 2.در ميان این اف��راد تيتو 
اندیشمندانی اس��ت كه هنر و معماري اسالمي را با نگرشي متفاوت
ل بوده ،و از ديدگاهي معنايي بررسي و تجزيه
با آنچه در غرب معمو 
ي هنر اسالمي و
ت و ويژگ 
و تحليل کرده است .بورکهارت خصوصيا 
ن را برگرفته از روح اسالمی میداند و براي اثبات ادعاي
سرچشمۀ آ 
ي هنر
خود ش��واهدی دال بر وحدت و انطباق صورت با معناي باطن 
ي
ي ارائه میکند كه مصاديق بارز آن را در معماري مكانها 
اس�لام 
3
ي پيدا کرده است.
مذهب 
ن مقاله س��عي دارد تا با مرور و معرفي آثار بوركهارت ،ماحصل
اي 
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ش��ناخت و اندیشۀ وی را از هنر و معماري اس�لامي ارائه کند .بخش اول مقاله به
ي بوركهارت اختصاص دارد .بخش دوم ديدگاه وي را در مورد
ت و جهانبين 
ش��ناخ 
هنر و معماري اس�لامي و نیز ش��ر ح اجمالي آثارش مورد توجه قرار ميدهد .بخش
ل آثار بورکهارت به اصلیترین شاخصهای معماری اسالمی از دیدگاه
سوم با تحلي 
ي مقال��ه به جمعبندي و
او یعنی س��نت و رمز میپردازد ،و باالخر ه قس��مت انتهای 
ي اختصاص يافته است.
نتيجهگيري كلي انديشۀبوركهارت در مورد هنر اسالم 

مقدمه
بورکهارت اندیش��مندی معناگرا و متعلق به جهان اندیش��ۀ دینی است
که منابع اصلی ش��ناخت او قرآن ،گفتار پیشوایان دینی و سخن علما و
ي را با شک و ترديد
فالسفۀ مسلمان است .وی درک و فهم هنر اسالم 
در ش��یوههای رايج تاريخ هنر و باستانشناسي شروع ميكند .او ضمن
اذعان به اطالعات ارزش��مندي كه اين علم جمعآوري کرده ،و كمكي
كه از اين طريق به حفاظت آثار باس��تاني شده است اين عل م را نهتنها
ت تاريخ
براي درك و شناخت محتواي معنوي هنراسالمي ،بلكه شناخ 

Titus Burkhardt (1908- .1
)1984؛ متفكر مس��يحي پروتس��تان

متولد فلورانس که در  1935در فاس
مراک��ش اس�لام آورد و ن��ام ابراهیم
عزالدی��ن بر خود نه��اد و به طریقت
صوفی��ۀ ش��اذلیه پیوس��ت .وی ابتدا
استاد پيكرهس��ازي (حرف ۀ پدري) شد
ً
ن
و چنانچ��ه خود ميگويد تدريجا از آ 
دور و ب ه مطالعه و تحقيق در فلسف ه و
ً
ق
ي شر 
ي خصوصا اديان اله 
ن اله 
اديا 
و اس�لا م و عرفان اس�لامي گرايش
پيداكرد.
 .2پژوهش��گرانی چ��ون رن��ه گنون،
فریتهوف ش��وان ،هانری کربن ،آناندا
کوماراسوامی ،و بورکهارت را میتوان
از این افراد دانست.
ن پيوس��تگي و س��ازگاري بين
 .3اي�� 
ي باطني هنر اس�لامي
ت و معنا 
صور 
به حدي اس��ت ك ه چنانچه كس��ي در
جواب ب ه پرس��ش «اسالم چيست؟»
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پرسشهای تحقیق
شناختشناس��ی بورکهارت چه تأثریی
ب��ر تفس�یر و تأوی��ل هن��ر و معماری
اسالمی داشته است؟
هنر اسالمی از دیدگاه بورکهارت چگونه
تبینی میشود؟
سنت و رمز چه نقشی در هنر و معماری
اسالمی دارد؟

ظاهري آن نیز ناتوان ميداند  4و معتقد است تنها از طریق درک و نفوذ درونی
در معنویت اس�لام اس��ت که میتوان آن را شناخت و به آن نزدیک شد 5.وي
ش��يوۀ اصالت فرد را ،ك ه در امتداد فلس��ف ۀ اصالت بشر در اروپاي قرن هجدهم
ميالدي بهوجود آمد ،از حقيقت اس�لامي دور و هنر اسالمي را برايكساني كه
ن ميکنند در حكم كتاب بستهاي ميداند
ن فلسفه اقدام به شناخت آ 
براساس اي 
كه نميتوانند به درون آن راه یابند.
چنی��ن نگاهی باعث میش��ود تا توجه او معطوف ب��ه تصور و نحوۀ ادراك
ي شود .وی با اشاره به نظام
ن از هس��تي و پديدههاي جهان ،و جهانبين 
انس��ا 
ارزشی جوامع ،علوم و هنرها و صور گوناگون آن مانند صناعت و فن و نقاشي
ي را نش��ئتگرفته از نظامي فك��ري ميداند كه مأخ��وذ و مبتنی بر
و معم��ار 
ي است.
جهانبين 

جهانبینی بوركهارت

به يك��ي از آثار و ش��اهكارهاي هنر
اسالمي مانند مسجد قرطبه يا مسجد
اب��ن طول��ون در قاه��ر ه ي��ا يكي از
ي سمرقند يا حتي تاج محل
مدرسهها 
اشار ه كند ،پاسخ معتبري داده است.
« .4نق��ش هنره��اي زيب��ا در نظام
ي اسالم» ،ص .27
آموزش 
5. An Introduction to Sufi
Doctrine, Lahore, Ashraf,
1959
6. epistemology
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ش��ناخت 6از مباحث مهمي اس��ت كه مورد توجه همۀ فرهنگها و تمدنهاي
روي زمين اس��ت .در دورانهاي قديم نظر متفكران و مصلحان در اين زمينه
معطوف به جنبههای «وجود مطلق» بود؛ اما در فلسفۀ جديد و پس از رنسانس
«انسان» محور تفكر قرار گرفته و توجه از وجود مطلق ب ه معرفت انسان معطوف
ت
ش��ده است .هستيشناسي و وجودشناسي نحوۀ بررسي جهان از محور حقيق 
س
و وجود مطلق است .در حاليكه معرفتشناسي ،براساس آنچه پس از رنسان 
ن است .بر این اساس تا
ط از نگاه انس��ا 
معمول ش��د ،نحوۀ برخورد با جهان فق 
ي يكديگر قرار داشته و هر دو متوج ه
پيش از رنس��انس ،دين و فلسفه در راستا 
س
ي خداوند بودهاند .در حاليكه فلس��فه و تفكر دوران رنسان 
حقيقت مطلق يعن 
گ يونان و
تفكري الهي نيس��ت و متفك��ران اين دوره برخالف متفك��ران بزر 
ي
ي ندارند همهچيز را در عالم برمبناي مبدأ مطلق يعن 
متفكران قرون وسطا سع 
يو
خداوند تبيين كنند و تفكر اين دوره مبتني بر اومانيس��م يعني انسانمحور 
ي
ي ب ه اصالت فرد معاصر ،دنيا 
ي قرار ميگيرد .اصالت معرفت ذهن 
انس��انمدار 
ن نگاه كند و
ش به آ 
منفردي ب ه وجود ميآورد كه هر كسي ميتواند از ديد خود 
هر قاعدهاي را قاعدهای ذهني و نسبي بپندارد .اين اختالف جهانشناسي درك
و شناخت اعمالي را كه از نظام فكري متفاوت نشئت گرفته ،غیرممکن و بسیار
ن فلسف ه
مشکل میکند .بوركهارت نزديك شدن به هنر اسالمي را براساس اي 
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ت .۱قبةالصخره ،نقشه و سهبعدی
(مأخذ :هنر اسالمی ،زبان و بیان)

ي مادهگراي 
ي
ت و جهانبين 
غيرممكن میداند و معتقد است شناخ 
باعث ميش��ود كه بشر نتواند نتايج و دستاوردهاي علومتجربي
را همراه با علم كلي و علماعال ببيند و علم را به مرتبۀ تكنيك
ت تنزل ميدهد 7و چون مباني عل م باستانشناس��ی
ن و صنع 
وف 
ن فلسف ه شكل گرفته ،لذا از شناخت
س همي 
و تاريخ هنر براس��ا 
واقعي هنر اسالمي عاجز است .بخشي از آثار تهيهشده از ديدگاه
انس��انمحوري در خصوص هنر و معماري اسالمي آثاري است
ك��ه به علت دركنکردن نظام فكري اس�لام ،هن��ر آن را نيز از
ديدگاه فردی ،صوری و نس��بي بررس��ي کرده است .افرادي كه
با اين ديدگاه قصد نزديكش��دن به هنر و معماري اس�لامي را
داش��تهاند ،ناموف��ق بودهاند .بوركهارت از آن دس��ته متفكران و
ت هنرهاي
ي شناخ 
هنرشناساني است ك ه مباني نظري خود را برا 
ن نهاده است.
س��نتي بر پايۀ اعتقاد به علم كلي و علم الهي بنيا 
شناختشناسی بورکهارت را از کتاب کیمیا :علم عالم ،علم نفس
بهخوبی میت��وان دریافت .او با تعریف ،تبیی��ن و تعیین جایگاه
واژههای��ی چون ایمان ،توکل ،رجا و اعت��زال در اعتالی روح و
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تبدیل مس وجود به زر چنان راه را روشن میکند كه در معرفي
8
ارزشهاي هنر اسالمي تأثير بسزایی بهجای گذاشته است.

 هنر و معماري اسالمي از ديدگاه
بوركهارت
به اعتق��اد بورکهارت هنر دینی پیوندی دوس��ویه بین دو جهان
مادی و غیرمادی برقرار میکند .هنرمند مس��لمان با اتصال خود
ب��ه آن جهان به سرچش��مهای پایاننیافتنی دس��ت مییابد و با
سیراب کردن خود از آن سرچشمه نمودی از آنچه را میبیند در
آثارش متجلی میکند .او در كتاب آيينۀ خرد ميگويد :علم جديد
ً
ت و ن ه در جستوجوي زيبايي ،بلكه دانشي است صرفا
نه زيباس 
ً
ي بصيرت به اش��يا مينگرد .مثال وقتي
ي كهبهندرت از رو 
تحليل 
ن را مطالعه ميکند ،هرگز دربارۀ كل خميره و سرشت او ،كه
انسا 
9
ن و نفس و رو ح است ،تأمل نميكند.
آن واحد بد 
در ِ
ي هنر مق��دس و انطباق آن( كه
بوركه��ارت با تدوي��ن مبان 
خود صورت اس��ت) به حقيقت روحانيای كه از آن نشئت گرفته

 .7در نظ��ر ابنس��ينا و مالصدرا عل م
ن حقيقتي است كه فينفس ه موجب
آ
ل نف��س انس��ان
كم��ال و اس��تكما 
ميشود و از صناعت جداست .از نظر
س انساني
آنان آنچه موجب كمال نف 
ميشود علم است و صناعت در مرتب ۀ
ق بين
نازلتري از علم ق��رار دارد .فر 
ت
علم و صنعت در اين است ك ه صنع 
ن ساختن
نوعي عل م است كه غايت آ 
يو
ن يك نفع عمل 
چيزي است و در آ 
سود عامه نهفته است .در علم چيزي
را ميآموزيم كه خود فينفس ه مطلوب
است ،مثل ش��ناختن افالك و كشف
قواني��ن آن( .ن��ک :غالمرضا اعوانی،
ت و هنر معنوي ،ص .)266
حكم 
8. Burkhardt. Alchemy:
Science of the Cosmos,
Science of the Soul, 1972.

« .9نق��ش هنره��اي زيب��ا در نظام
ي اسالم» ،ص .35
آموزش 
 .10بوركهارت در س��فر به كشورهاي
اس�لامي در دهۀ  1930چند سالي ب ه
ث
مراك��ش ميرود و با ب��زرگان ميرا 
ب م��راود ه و
ن با 
ن س��رزمي 
معنوي آ 
دوستي میگشاید كه بر شناخت او از
اسالم تأثیر عمیقی بهجای میگذارد،
بهطوریکه بس��یاری از آثار او که در
سالهای بعد تهیه شد چون ترجمه و
ن
ن اب 
تفسير فصوصالحكم محيالدي 
ي ( )1975و ترجم ۀ منتخب انسان
عرب 
ي ()1983و
الكام��ل عبدالكريم جبل�� 
تأليف��ات عمده در زمينۀ هنر از جمله:
هنر مقدس ،آين��ۀ خرد ،رمزپردازي و
همچنين تألي��ف دو اثر مهم تصوف:
مقدمهای بر اصول عرفانی اس�لام و
نیز كيميا :علم عالم ،علم نفس حاصل
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این دوران است.
 .11هن��ر مقدس (اص��ول و روشها)
ب هنر و دين است.
مضمون اين كتا 
 .12ارزشه��اي ج��اودان در هن��ر
اس�لامي برگرفته از كت��اب Mirror
( of the Intellectآيين��ۀ خرد) كه به
قلم رضا آويني ترجم ه و منتش��ر شده
است.
 .13هنر اسالمي (ص  .14)29همان
(ص )85
 .15اهلل نورالس��موات واالرض مث��ل
نوره كمش��كوه فيه��ا مصباحالمصباح
في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري
يوقد منشجره مبركه زيتونه الشرقيه
و الغربي��ه يكاد زيتها يض��يء ولولم
تمسس��ه نار نور ،علي ن��ور يهدياهلل
لنوره من يش��اء و يض��رباهلل االمثل
للن��اس واهلل بكل ش��يء علي��م .خدا
نور (وجود بخش) آس��مانها و زمين
اس��ت .داس��تان نورش به مش��كاتي
ماند كه در آن روش��نچراغي باشد و
آن چراغ در ميانشيش��هاي كه تأللؤ
ن گويي س��تارهاي است درخشان و
آ
ن با آنكه
روشن از درخت مبارك زيتو 
ي نيس��ت شرق و غرب
شرقي و غرب 
ت و بيآنكه
ن فروزان اس�� 
جه��ان بدا 
آتشي زيت آن را برافروزد خودبهخود
جهاني را روش��ني بخشد كه پرتو آن
نور حقيقت ب��ر روي نور معرفت قرار
گرفته و خدا هر ك��ه را خواهد به نور
خ��ود هدايت كند و اين مثلها را خدا
براي مردم هوش��مند ميزن��د و او به
همۀ امور داناست.
 .16هنر اسالمي ،ص .115
 .17همان ،ص.4-7
 .18س��نت :راه ،روش (آنن��دراج)
(ناظماالطباء)؛ طريقه و قانون و روش
(منتهياالرب)؛ آيين ،رس��م ،.نيكوان
رفتن��د و س��نتها بمان��د /وز لئيمان
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توجه ميکند و ،با تأكيد به رابط ۀ س��نت و هنر مقدس ،س��نت را
واجد قوهاي ّ
س��ري میبیند كه ب��ر هنر هر تمدني حتي صنايع و
حرفههایی ك ه خصيصۀ قدس��ي ندارند اثرميگذارد 10.بوركهارت
ي پنج سنت بزرگــ اسالم،
ن هنر 
با بررس��ي و مطالعه در قواني 
مس��يحيت ،هندوئيسم ،بوديس��م و تائوئيس��م ــ رابط ۀ صورت
ي میکند و پس از
ي آنها را با حقيقت روحانيش��ان بررس�� 
هنر 
ن هنر مقدس را رمز
ف مربوط ب ه هر يك زبا 
روش��نکردن ظراي 
11
اعالم مينامد.
ل هنر اس�لامي به جس��توجوي
ي ب��ا پرداختن ب ه ش��ك 
و 
ي
ماهي��ت نيروي��ي میپردازد ك��ه عناصر گوناگون هنر اس�لام 
ت و يگانگي
را تش��كیل میدهد و ب ه دنبال كش��ف عامل وح��د 
ي
در هن��ر اس�لامي برميآي��د .وي ب��ا تأم��ل در روح و محتوا 
باطن��ي اس�لام ،يعنيتوحي��د ،ب��ه دنب��ال چگونگ��ي تظاه��ر
ل دين اس�لام در هن��ر و صنعت مس��لمانان از
مبان��ي و اص��و 
س
معم��اري و مينيات��ور تا صناي�� ع و حرفهها و حت��ي آداب لبا 
پوش��يدن آنان برميآيد و جوهر هنر اس�لامي را در اصل توحيد
ل از آن
ي خدا و ش��هود حاص�� 
يعن��ي تس��ليم در براب��ر يگانگ�� 
12
ميداند.
ت حضرت ابراهيم ،كعبه را سرچشم ۀ همۀ
او با استناد به رواي 
ن اس�لام
ي میداند و به تأثير عبادي آن در جها 
دينهاي توحيد 
و وحدتي توجه میکند كه بين مس��لمانان بهوجود ميآورد .وی
ي را از قبةالصخره آغاز و با بررسي
س��پس شناخت هنر اس�لام 
ي دمشق
ي عصر امويان و كاخ مش��تي و مسجد جامع امو 
معمار 
ي حكام تازهبهقدرترس��يد ۀ اموي را در
ت هنر بدو 
ق و ذهني�� 
ذو 
ن حول
اج��زاي برگرفته از هنر يونان��ي ـ رومي معماري آن دورا 
ي ميکند( 13.ت)۱
محور توحيد يادآور 
بوركه��ارت ب��ا تأم��ل در تمثالن��گاري هنر اس�لامي روش��ن
ش اش��يا نيس��ت و
ميکن��د ک��ه هن��ر مق��دس تبيينكنندۀ نق 
رعاي��ت نکردن پرس��پكتيو ي��ا نورپ��ردازي طبيعي ني��ز در آثار
ن اسالمي به دليل نداشتن فراست نقاشي در آنها نیست.
هنرمندا 

تقليدي
هنر
ِ
هنرمندان مس��لمان با پرهيز از پا گذاش��تن به دايرۀ ِ
ن توهم حيات را ب�� ه دنبال دارد،
ص��رف ،كه احتمال برانگيخت�� 
ت و انعكاس بيش��تر معنويت خاص اس�لام پرداختهاند.
ب��ه تقوي 
بورکه��ارت در پرت��و پی��ام اصلی اس�لام (الالهاالاهلل) مش��کل
تصویرگری جانداران را از منظر یک مس��لمان ،کاذب بودن این
تصاویر میداند ،زیرا آنچه را در مرتبۀ بیجان اس��ت جاندار جلوه
میدهد.
ي و استفاده از اسليمي راهي عقالني از
به اعتقاد او شكلگير 
ن براي اشار ه به زمين ۀ توحيد
ديديك هنرمند يا صنعتگر مس��لما 
ي بيكران جهان و نمودار وحدت در
ي گوناگونيها 
و وحدت اله�� 
كثرت و كثرت در وحدت در جهان و زيربناي هر نوع فكر و عمل
در اسال م اس��ت .بوركهارت مقرنسكاري را پديدهاي بسيار ويژه
ي انتقال بار گنبد يا دايره بر
از معماري اس�لامي و وس��يلهاي برا 
محوري مربعشكل ميداند كه در واقع معرف نهاد حسابشدهاي
ت به زمين است ،و اظهار ميدارد كه مقرنسهاي
از كهكشان نسب 
كندووار است كه گنبد را به تكيهگاه چهارگوش آن پيوند ميدهد
و انعكاس��ي از حركت آس��ماني در نظ م زميني و بيثبات اس��ت.
ب نمودار كمال ،ثبات و بيزماني جهان اس��ت
بيتحرك��ي مكع 
14
ي جايگاههاي مقدس استفاده شده است.
كه بيش��تر در معمار 
در مورد نور در معماري اس�لامي با استناد به سورۀنور «خدا نور
آس��مان و زمين است» 15آنرا نشانۀ پرتو الوهيت تعریف میکند
كه اشيا را از تاريكي الوجود بيرون ميآورد و ديدهشدن را كناي ه
ن اشيا براساسبهرهاي عنوان میکند كه از
از به هس��تي در آمد 
پرتو هستي دارند .وی عالو ه بر نور ،هندسه را (كه «وحدت را در
نظم فضايي جلوهگر ميسازد») و وزن را (كه «وحدت را در نظ م
ن عمده و
دنيوي و نيز غيرمستقيم در فضا نمودار ميسازد») اركا 
اصلي تشكيلدهندۀ هنر اسالمي مینامد .وي از هنر روستايي و
بيابانگردان غافل نميش��ود و آنها را دو شيوۀ زندگي میداند كه
هر يك مناس��ب صفات و خصايص ويژهاي است و اين دو شيوۀ
زندگيرا با توجه به تفاوتهايي ك ه با يكديگر دارند مكمل هم و
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آنها را نمودار دو نيمه از كل میداند كههمانا بشر است.
ت ديگر
ي يا به عبار 
ي در هنر اس�لام 
بوركهارت ب ه هماهنگ 
ي از مس��اجد
«كثرت در وحدت» میپردازد و با توضيح مصاديق 
ي را ك ه
ن دسته از كسان 
و مدارس در كشورهاي اسالمي ،ايراد آ 
هنر اس�لامي را متهم به ايس��تايي ميكنند و تداوم چندسالۀ آن
ي ميدانند ،رد میکند و متذكر ميش��ود
را موجب جمود و ناآگاه 
كه انواري ك ه از هنر اس�لامي ساط ع ميشود ناشي از رو ح كلي
ن هنر ديني
ن ب ه آ 
ن معنا نميتوا 
اس�لام اس��ت ،چون خارج از اي 
ش
اطالق کرد .هنري كه پايبند و وفادار به اصول اساس��ي خوي 
اس��ت كوش��ا و آگاه و چنانچه فراموش��كار و غافل از آنها باشد
ي
ط و تباهي است .به اعتقاد وي ،انسان هنرمند كس 
مورث انحطا 
ي را میداند« .هنر
ن امر معنو 
ش از قوه به فعل آورد 
است كه رو 
ي است بيشكل؛ بهوجود آوردن صورت جدیدی
عبارت از مادها 
17
که صرفنظر از جنبههاي انتفاعي آن داراي كما 
ي
ل است ».و 
هنر و صنعت را در اس�لام با ه�� م و مكمل هم میدان د و آنها را
از ه م جدا نميکند.
16

ي از ديد
سنت و رمز در آثار هنر 
بوركهارت
بوركه��ارت ب��راي تدوي��ن مبان��ينظري خ��و د در م��ورد هنر
اس�لامي بر «س��نت و رمز» توجه خاص دارد و بر اين دو تأکید
میکند:

سنـت
س��نت 18حاوی پیامی اس��ت که از حقیقت ازلی میآید .در سنت
با منش��اء آس��مانی س��خن از اصول تبدیلناپذیری است که در
ه��ر زمان و هر مکان کاربرد دارد .در عین حال س��خن از تداوم
آموزههای خاص و صور قدس��ی اس��ت ک��ه محملهایی برای
انتقال این آموزهها به انس��ان و به فعلیت درآمدن تعالیم س��نت
در درون انس��ان اس��ت و هنر یکی از مهمترین و سرراستترین
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تجلی��ات برای معرفی اصول س��نت اس��ت .از نظ��ر بوركهارت،
ي با اه��داف و آرمانهاي ديني دارد
س��نت ارتباط و پيوند نزديك 
ي سرمشقهايي اس��ت كه حضرت پيغمبر(ص)
ت اس�لام 
و سن 
19
ب
ت اجتماع را اس��توار و مناس 
نزد همگان گذاش��تهاند تا موقعي 
سازند .اينسرمشقها طرز پوش��يدن لباس ،قواعد رفتار با مردم
و همس��ايگان و وضع خانه و شهر را معين ميكند 20.سنت واجد
ي ّ
ي مانده و سينهبهسينه
ي اس��ت 21كه از ديرباز بر جا 
س��ر 
قوها 
ي صنايع و حرفههایی كه
نقلش��د ه است و بر كل هر تمدن حت 
ي با هيچ خصيصۀ قدس��ي ندارند اث��ر ميگذارد .اين قوۀ
رابطها 
ّ
سري و باطني كه در روح سنت نهفت ه است ،سبك و روال تمدن
ن دليل نميتوان اين سبك (سنتي)
س��نتي را ميآفريند ،به همي 
را از خارج و به صورت ظاهري تقليد کرد .سنت بهواسطۀ عجين
ي و ديني شرايطي به وجود ميآورد
ش��دن با خصيصههاي قدس 
ك ه «هر چه انجام ميگیرد معنايي ابدي و جاويد پیدا میکند ،به
ن دليل در جوامع خدامحور محقرترين اعمال از اين بركت
همي�� 
آس��ماني بهرهمندند» .22بوركهارت در مس��ير خود براي شناخت
ت اسالمي و ارتباط
هنر اسالمي سعي میکند پيوند هنر را با سن 
ً
اجزا و عناصر آن را با اصول اس�لامي روشن کند .مثال وقتي به
معرفي مسجد و مدرس ۀ سلطانحسن قاهره (سال  762هجري)
ن چهارگانۀ شريعت سنت
ن آنرا با اركا 
ميپردازد ،چهار شبس��تا 
و جماعت (حنفي ،حنبلي ،مالكي ،ش��افعيو )......مرتبط ميداند.
(ت )۲
وي ع��دد چه��ار را واجد ارزش ويژهاي23در اصول ش��ريعت
ن چهار ركن
اس�لام ميداند و علت آن را وج��ود گروههايي از اي 
در همه س��طوح زندگي مس��لمانان ميداند .چه��ار تن «خلفاي
راش��دين» ،چه��ار فريض��ۀ نم��از و روزه و زكات و ح��ج ك ه به
ت مرتبطاند ،اختياركردن چهار همسر،
ي ش��هاد 
فريضۀ پنج م يعن 
ش ب��ودن معماري خانهه��اي اعراب و
چهارايوان�� ه ي��ا چهاربخ 
ايراني��ان را كه به حي��اط مركزي راه داش��تند ،تأثير اين ويژگي
ميدان��د .البت��ه وي ب��راي اثبات ادع��اي خود در م��ورد ارتباط
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ظل م و لعنتها بماند (مولوي)؛ احكا م
و امر و نهي خ��داي تعادلي (آنندراج)
(منتهياالرب) فرض .فريضه .واجب،
الزم ،احكام دين ،راه دين ،ش��ريعت؛
ضدبدع��ت و بهاصط�لا ح فق�� ه آنچ ه
هلل علي ه و
حض��رت پيغمب��ر صل��واتا 
ن
ائم ه هادي صل��واتاهلل عليهم بر آ 
عمل كرده باش��ند مگ��ر در عمر يك
دو بار به قصد ترك هم كرد ه باش��ند
(ناظماالطب��اء) ،ب ه نق��ل از لغتنامه
دهخدا.
ت
 .19هن��ر اس�لامي مانن��د س��ن 
ن لباس و تنپوش
رسولاهلل در پوشيد 
تو
ن س��ن 
(ص  )111یا بهكار بس��ت 
ي
رفتار رس��ولاهلل (ص) در طرحافكن 
ص .)191
شهرهاي اسالمي ( 
 .20همان ،ص .195
ن قوه ّ
ي
سري همان ويژگيها 
 .21اي 
ت عجين شد ه
قدسي است كه در سن 
است.
 .22هنر مقدس ،ص .9
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ت( .۲راس��ت) مس��جد س��لطان
حسن
ت( .۳چ��پ) اصفهان ،نمونهای از
بافت شهر اسالمی
 .23هنر اسالمي ،ص .146
 .24هنر مقدس ،ص .8-7
 .25هنر اس�لامي ،ص  195 -191و
.55- 28
 .26قدس :پاكي (منتهياالرب)؛ عالم
قدس ،عالم مجردات (،تويي آن گوهر
پاكي��زه كه در عالم قدسذكر خير تو
ح ملك) (حافظ) .عالم
بود حاصل تسبي 
اس��ماء و صفات حق است (از كشاف
اصطالح��ات فنون)؛ روحاني؛ صالح و
نيكوكار (ب ه نقل از لغتنامۀ دهخدا).
 .27بوركه��ارت در ادام��ۀ تبيي��ن
ديدگاههاي��ش راجع به هنر س��نتي
ي از زب��ان ي��ك خوانن��دۀ
افس��انها 
دورهگرد مراكش��ي نق��ل ميكند كه
چكيدۀ آموزۀ سنتي هنر مقدس است.
وي از اين خوانندۀ دورهگرد ميپرسد
چ��را دوتارش ،كه به هم��راه آن ترنم
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ن مسجد سلطانحس��ن قاهر ه با چهار فرقۀ اصل 
ي
چهار شبس��تا 
ك و س��ند قانعكنندهاي ارائ��ه نميدهد.
س��نت و جماعت ،مدر 
همچنين در مورد ش��هرهاي اس�لامي ميگويد :نقش�� ۀ ش��هر
خ��وا ه از نظر پاس��خگويي به نيازه��اي مادي و خ��واهاز لحاظ
ت اس��ت و هرگز اين نيازها مجزا
ي براس��اس سن 
نيازهاي معنو 
ي بخشهاي بازرگاني
از ه��م در نظر گرفته نميش��ود .وي جداي 
ي شهري (كه
ي و مس��تمر طرحريز 
و مس��كوني را از صفات كل 
ً
مس��تقيما ريشه در سنت اسالمي دارد) ميداند و ميگويد شريان
ق اس��ت ك ه همهگونه
ي ش��هرهاي اس�لامي بازار يا س��و 
حيات 
ل پيش��هوري صنعتگري و كارهاي
ي سودآور ش��ام 
كوش��شها 
ل ميگيرد .محلهاي مسكوني بيشتر دور از
ن شك 
بازرگاني در آ 
پهنۀ بازار ،و راههاي پرآمدورفت ،با كوچههاي تنگ و پيچدرپيچ
ي ش��هرهاي اروپايي
ي ب��ه خيابانها 
برپا ميش��ود كه ش��باهت 

(حتيمحالت قرون وس��طايي) ندارد ،زيرا خانههاي مسلمانان از
حياطهاي درون خود ،و نه از خيابان ،روش��نايي و هوا ميگيرند.
(ت )۳
ل
اي��ن خانهها ،خ��رد و تنگ و چس��بيدهبههم و در عين حا 
مجزا از يكديگر و خودبس��ند ه و روبهآسمان هستند .در شهرهاي
ي (متأثر از جهانبيني اسالم) منطقۀ خاصي براي سكونت
اسالم 
طبق��ات عالي اجتماعي در نظر گرفته نميش��ود و بازش��ناختن
ن از نماي خانهها ممكن نميشود.
ن از مستمندا 
ي توانگرا 
خانهها 
ن ويژگي آنها را از ش��يوۀ طرحريزي ش��هرهاي امروزي ممتاز
اي 
ي
ش به جداس��ازي نيازهاي تن و روان و جداي 
ميس��ازد كه گراي 
نيازه��اي معنوي و مادي دارد .ش��هرهاي جديد ب��هدليل اينك ه
ل
ي ندارند نميتوانند به گونۀ ديگري عم 
ي براي الگوساز 
راهنماي 
كنند.
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ت .۴مسجد ایاصوفیه ،برش
ت ( .۵صفح��ۀ بع��د) مس��جد
ایاصوفیه ،نمای درونی

ي مه��م تعالي م
س بخشها 
بوركه��ارت در كتاب هن��ر مقد 
ق اساسي
تائويي ،هندويي ،اس�لامي ،مسيحي و ...را بيان و حقاي 
ن
ن داد 
ن اعالم ميکند و در پينش��ا 
حكم��ت را از زبان اين اديا 
ن
ي كه وي در اي 
ن برميآيد .مطالب�� 
ت تعاليم حكمي جها 
وح��د 
ي تحقيق و
زمين�� ه اظه��ار میکند مدخل بس��يار مناس��بي ب��را 
ب
ت و رمز محسو 
مطالعۀ تطبيقي اديان آس��ماني و آشنايي با سن 
ميشود.
25
بوركه��ارت در كتابه��اي هنرمقدس 24و هنر اس�لامي
ي و ديني را همراه با خصيصههاي سنتي به
خصيصههايقدس�� 
كار ميگيرد و اين واژهها را مکمل يكديگر ميداند ،بهطوریکه
ي حركت
ي دين و امر قدس�� 
ت به طرف باالتر يعن 
هر چ ه از س��ن 
26
ميكنيم ،قداس�� 
ت بيشتر ميشود .هنر قدس��ي باالترين مرتبۀ
ن آن را دربار ۀ هر
هنري در آييننامههاي س��نتي است و نميتوا 
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اث��ر هنري كه واجد موضوعي مذهبي اس��ت ،ب��ه كار برد ،چون
ً
ت است ،اما مقدس امري مربوط به عالم اسماء
هنر اساس��ا صور 
س ناميد،
ي را مقد 
ت حق اس��ت .براي اينكه بتوان هن��ر 
و صفا 
ن
ي كفايت نميكند ،بلكه بايد زبا 
ب موضوع مذهب�� 
صرف انتخا 
27
ي
ن هنر بر حقيقتي روحاني اس��توار باشد و فقط هنر 
يآ 
صور 
ص مذهب مش��خصي را
ك��ه قالب و صورتش بينش روحاني خا 
منعكس ميسازد ،شايس��تۀ چنين صفتي است .در تمامي اديان
ي مذهبي نمونههايي از هنر قدسي محسوب ميشوند
ي بناها 
اله 
و همه جوهرۀ مش��تركي از قداست و اعتقاد به خداوند و حقيقت
ن اين بناها
ل و دستبهدس��ت شد 
ق دارند .او از تغيير و تبدي 
مطل 
ً
ن ش��اهد ياد ميكند .مثال
در اديان گوناگون و ادوار تاريخ بهعنوا 
ي س��نصوفي را به مسجد پس از فتح قسطنطنيه
ل كليسا 
تبدي 
ب ه دليل ويژگيهايقدس��ي آن و اعمال نکردن تغيير در آن را،

و قصهخوان��ي ميكرد ،تنها دو س��ي م
دارد و پاسخ ميش��نود :افزودن سيم
ن گا م
س��ومي ب ه س��از همانا نخس��تي 
ت و الح��اد اس��ت .وقتي
در راه بدع�� 
خداوند ج��ان حض��رت آدم را آفريد،
ت ب��ه كالبد درآيد ،و
آن جان نخواس�� 
س تن پرپر
ي پيرامون قف 
ن پرندها 
چو 
ن
م��يزد .آنگاه خداوند ب ه فرش��تگا 
فرمود دوتار را ،كه يكي نرينه نا م دارد
و آن ديگ��ر مادينه ،به صدا درآورند و
جان كه ميپنداشت نغمه در ساز (كه
همان كالبد است) جاي دارد ،در كالبد
ي آن گشت ،ازاينرو تنها دو
شد و بند 
س��يم ،كه همواره نر و ماده نام دارند،
ن كافي
ن جان از بد 
براي آزاد س��اخت 
است (هنر مقدس ،ص .)9
 .28رمز :اشاره يا ايماء (اقربالموارد)؛
اش��ارت به دس��ت يا به چش�� م يا به
اب��رو يا ب ه لب (دهار) ،اش��اره يا كنايه
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اس��ت ك��ه در جمي��ع كتب مش��رق
ن عليالعموم در كت��ابمقد 
س
زمي�� 
عليالخصوص بس��يار اس��ت و آن بر
دو قس��م اس��ت صريح و غيرصريح.
(قاموس كت��اب مق��دس)« :االتكلم
الناس ثالثهايام االرمزا» تا سه روز به
ن جز به رمز نگويي (قرآن
مردم س��خ 
كريم آل عمران ،آيۀ .)41
 .29تمثيل  :مثل آوردن (منتهياالرب)
(ناظماالطباء) اا تشبيه كردن چيزي را
به چيزي :و مثل الش��ي با شي تمثيال
و تمثاال.تش��بيه ك��ردن آن چيز را به
آن چيز (ناظماالطباء)؛ نگاش��تن پيكر
و نمودن صورت چيزي (آنندراج)؛ نقل
و نمون��ه و مثل و مانند(ناظماالطباء)؛
تقليد و درآوردن شبيه (ناظماالطباء).
 .30حكمت مجموعۀ تعاليم اساس��ي
درب��ارۀ مب��دأ و مرج��ع و مناس��بت
موجودات با اين مرجع و مبدأ حقيقت
انس��ان و مبتدا و س��ير اوست و هيچ
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ن س��ال پس از تبدیل آن ب ه مس��جد ،نیز به همين
حتی تا چندي 
دليل میداند( .ت  ۴و )۵

رمز
ش و ش��ناخ 
ت
از ن��گاه بوركه��ارت هن��ر مقدس مبتن��ي بر دان 
ن رمزي و م�لازم با اين
صورتهاي��ي اس��ت كه مبتني ب��ر آيي 
ي هنر مقدس فراخوان��ي و يادآوري
صورتهاس��ت .ه��دف نهاي 
28
احساس��ات يا انتقا 
ن
ل تأثرات نيست ،بلك ه رمز است و به همي 
دليل غير از وس��ايل اوليه و س��اده و اصل��ياش ب ه چيز ديگري
ب
ني��از ندارد .از طرفي ،به دليل اينكه الگوهاي هنر مقدس بازتا 
ل
ت اس��ت ،كه همه ريش��ه و اص 
واقعي��ات م��اورای عالم صور 
آس��ماني دارند ،زبان از وصف آن عاجز است و به همين دليل به
زبان تمثيل 29بيان ميش��ود .وي ب ه دنبال كشف علت استفاده از
رمز در طيف وس��يعي از زندگي بش��ر و كاربرد آن در میان ملل
و اقوام گوناگون در معماري ،حجاري ،نقاش��ي ،ش��عر و ادبيات و
مراس��م ديني برميآيد و چنين استنباط ميكند ك ه معني اصلي
رمز با حقيقت وجود و حكمت 30ارتباط دارد .رمز يكي از راهها و

ت است،
ق بنيادي حكم 
در عين حال بهترين وس��يل ۀ ابالغ حقاي 
زي��را هم ۀ مقاالت و مقوالت «تجريدي» ديگر ،كه براي تفهي م
و تفهم مطالب اس��تفاده ميشود ،نقصی دارند ،اما بهدليل اينكه
ص
است ،در آن نق 
زبان رمز و تمثيل زباني ازلي و فطري و جامع 
ِ
ن هس��تي ،زيبايي
ت به جها 
ش بوركهار 
وجود ندارد .بر پايۀ نگر 
ن
ن اس��ت ،به همي 
ن لفافهه��اي وجوديآ 
ه��ر چيز ش��فاف کرد 
دليل رمزپردازي س��نتي و هنر راستين چون بيانگر حقيقت است
ي هنر قدسي اسالمي تجلي
زيباس��ت .از مهمترين خصيصهها 
ت در هماهنگي و
ن و نظ م عالم اس��ت .وحد 
وحدت الهي در جها 
انس��جام عالم كثرت و در نظ م و توازن آن انعكاس يافته است و
ت است .استنتاج وحدت از جمال عالم
ي همۀ اين جها 
جمال حاو 
ً
ن حكمت اس��ت .بدين جهت تفكر اسالمي ضرورتا معتقد به
عي 
ن هنر و حكمت است.
پيوند ميا 
ُ
ُ
كاربرد اشكالی دوبعدي مثل مربع و دايره و اشكال سهبعدي
مانند مكعب و كره در معماري اس�لامي تمثيل زمين به آسمان
ي
ي هندس 
است .حركتهايي كه در طرحهاي اسليمي و نقشها 
كاش��يكاریها و مقرنسها و مش��بكها وجود دارد همه اشار ه
ي مانند
به رمز دارند و اعالترين اش��كال رمزي در بناهاي مذهب 
مساجد بهكار رفته است .بوركهارت در مورد كاربرد رمز و تمثيل
ن آداب ديني را نيز
ت��ا آنجا پيش ميرود ك ه نحوۀ بهج��اي آورد 
ً
ب��ه رمز مربوط ميكن��د .مثال قيام و ركوع و س��جود را در نماز
بخشهاي جانبي يك صليب در فضا ميشناسد و آنها را به عل م
ن ُ
«بعدهاي وجودي» انس��ان تأويل ميكند .قيا م را شركت
باط 
فعالو «ايس��تاده» در روح تفسیر میکند كه ب ه فراسوي جهان
طبيع��ي ميرود و ركوع را گش��ايش وج��دان در «افق» وجود و
س��جود را حركت موجود بدان س��وي چشمۀ هستي خويش ،كه
افتادن و سراش��يبي اس��ت و جبران آن بندگي و فرمانبرداري در
31
برابر خواست الهي است.
وی آش��فتگي موجود در هنر معاصر كش��ورهاي اسالمي را
ن
ش آكادميك جديد براي تربيت هنرجويا 
ف نظا م آم��وز 
در ضع 
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ن میداند و میگوید ب ه دليل اينكه نظام آموزشي جديد
مس��لما 
در امتداد فلسفۀ اصالت بشر است و اعتبار كافي و جامعيت الزم
ً
براي آموزش و تداوم هنر اس�لامي ن��دارد طبيعتا نميتواند اين
ن هنر
وظيف��ه را به عهده بگیرد .همچني��ن با توجه به رابطۀ ميا 
و صناعت در جوامع سنتي اسالمي عنوان ميکند كه هنر بدون
ت فني بدون زيبايي در اي��ن جوامع تصورپذیر
ت و مه��ار 
صناع 
نيس��ت .يكي ديگر از علل مهم نابساماني در تداوم هنر اسالمي
حذف روزافزون فنون و صناعات دستي مسلمانان به دليل تهاج م
32
ماشين است.

جمعبندي و نتيجهگيري
بوركه��ارت در زمرۀ افرادی اس��ت که معن��ی و محتوای هنر و
معماری اس�لامی را در اندیش��ۀ دینی جستوجو میکند .وی از
معدود متفکرانی اس��ت که با اتکا به منابع و کتب دینی و گفتار
پیش��وایان دین در صدد ش��ناخت هنر و معماری اسالمی برآمد.
آثار و مقاالت او سلس��لهای از مباحث و اندیشههای مرتبطبههم
و زنجیروار اس��ت که حول محور علم اعال و علم الهي و س��نت
ت دين را
ي و حقيق 
پايهريزي شده است .وي علم قدسي يا نور ازل 
ب
سرچش��مۀ زالل سنت ميداند و در تمامي آثارش از جمله كتا 
ي است.
ل تبيين اين انديش ه در هنر اديان اله 
هنر مقدس به دنبا 
ي بعد
وي اعتقاد دارد ك ه این حقيقت بر اثر دگرگونيهاي فلس��ف 
س و ظهور گرايشهاي فكري اصالت انس��ان ،اصالت
از رنس��ان 
ف��رد ،اصالت م��اد ه و علم؛ و ديگر ح��وادث روزگار پنهان مانده،
ي برد.
ت واقعي آنها پ 
ك معني س��نت ب��ه حقيق 
اماميتوان با در 
ن پيا م او متوجه دنياي جديد و فلس��ف ۀ مادهگرايانۀ آن
مهمتري�� 
اس��ت كه با ناديدهگرفتن معنويت مهمترين آفت شناخت علم و
هنر حقيقي است .او نيز همانند رنه گنون ،ديگر انديشمند غربي،
علو م غيرس��نتي را كه عال م جديد با تكيه بر آنها ش��كل گرفته،
كمي
بقاياي منح 
ط علو م س��نتي قدي م ميدان��د و آنها را علومي ّ
میش��مارد كه از نظر علوم سنتي باقيماندۀ هستيای است كه از
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ي هندس ۀ
ت خود تهي شده است .بوركهارت با بيان وجود نوع 
ذا 
ي امروز متفاوت
مقدس در هنر اسالمي ،كه با هندس ه آموزشگاه 
اس��ت ،هندسه را سازگار با نمايش واقعيات عالم و صور هندسي
ي با تأمل در فلسفه
ي جنبۀ كيفي ميداند .و 
را پايۀ «رمز» و دارا 
و هنر همۀ اقوام هندو ،ژاپني ،چيني ،بوميان امريكا ،مس��لمانان،
مس��يحيان و يهودیان ريش��ۀ هنر آنها را آميزهاي از سنت و رمز
ي را رمز ميداند .به نظر ميرس��د بوركهارت
ن بيان هنر اله 
و زبا 
ي آگاهانه ،پس از ش��ناخت
ت به صورت 
در مس��ير ش��ناخت حقيق 
ل انديش��ههاي الهي ،اس�لام را کاملترین اندیشه میداند و
كام 
ب هنر اسالمي در مورد خصيصههاي هنر
جانبگيري وی در كتا 
ي مساجد ،نسبت به عبادتگاههاي ساير
قدس��ي اسالمي و معمار 
ً
ن خصوصا مس��يحيان ،از اين تعلق ناشی شده است .بررسي
اديا 
آثار بوركهارت نشان ميدهد كه تفكر بعد از رنسانس باعث شده
ن حس تأويل ،ام��كان پي بردن
ت داد 
اس��ت تا غرب با از دس�� 
ب��ه رموز كتاب مقدس را از دس��ت بدهد وجنبههاي اس��اطيري
ي جهان را به فراموش��ي بسپارد .كليد نفوذ به اندرون
ابعاد قدس�� 
ت را ميتوان در تأويل رمزها و س��مبلها و آثار
تأمالت بورکهار 
ش به صورت تأويل براي
سنت دانست .در تمامي آثار او اين تال 

ً
ي خصوصا از طریق آثار هنر اس�لامي
رس��يدن به معنويت حقيق 
مشاهده میشود.
از بررس��ی نگرش و آثار وی چنی��ن برمیآید که حتی اگر،
براس��اس آنچ�� ه وي در تأويل آثار هنر اس�لامي از خ��ود ارائه
ي تلقي نشود ،بیشک
میکند ،مفس��ر كامل اسال م و هنر اسالم 
ن و مستشرقاني است كه از طريق بررسي
از تواناترين انديشمندا 
ي از خصيصههاي هنري
ي الهي بس��يار 
تضاد و تقابل حكمتها 
ص هنر اس�لامي را روش��ن کرده اس��ت.
اديان الهي و بهخصو 
ي كه ب ه مطالعه در آثار و هنر اس�لامي
بس��ياري از مستش��رقان 
ً
ح و عملكرد و ابعاد
ي پرداختهاند درمورد مصال�� 
خصوصا معم��ار 
و اندازه و تكنيكه��اي اجرايي و رنگ و لعاب بناها قلم زدهاند،
که در جای خود بس��یار مفید اس��ت .اما بوركهارت ،به دليل نوع
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قومي از اينگونه آموزش بينياز نبوده
ي رمز صليب ،ص .)8
است (معان 
 .31هنر اسالمي ،ص .85
 .32مقالۀ The Role of Fine Arts
( in Moslem Educationنق��ش
ي زيبا در نظامآموزشي اسالم)
هنرها 
برگرفت��ه از کت��اب Mirror of the
( Intellectآيينۀ خرد) که رضا آوینی
ي هنر به
ترجمه و در كت��اب جاودانگ 
پ رسيده است.به دست يا ب ه چشم
چا 
يا ب�� ه ابرو يا به لب (دهار) ،اش��ار ه يا
ق
ب مشر 
كنايه است كه در جميع كت 
س
زمي��ن عليالعموم در كت��ابمقد 
ن بر
عليالخصوص بس��يار اس��ت و آ 
ت صريح و غيرصريح.
دو قس��م اس�� 
ب مق��دس)« :االتكلم
(قاموس كت��ا 
س ثالثهايام االرمزا» تا سه روز به
النا 
ن جز به رمز نگويي (قرآن
مردم س��خ 
ل عمران ،آيۀ .)41
كريم آ 
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تفك��ر خاصش ،اينها را اصل ندانس��ته ،و ب��ا پرداختن ب ه معنا و
ي از آنها و خمیرمایۀ
ي مصاديق اس�لامي درصدد رازگشاي 
محتوا 
این هنر برآمده اس��ت .بوركهارت با نگاه خود ش��يوۀ جديدي در
ن نهاد كه هنرشناسان قبل از او هيچگاه
ت هنر اسالمي بنيا 
شناخ 
ت
ت شناخ 
توجهی به آن نداشتهاند .در واقع موضوع كار بوركهار 
ب بوده ،و با توجه به
ق و غر 
ذات و جوهر آموزههاي س��نتي شر 
ي
گرايش وي نسبت به انديشههاي گنون -شوان و كوماراسوام 
مطالعۀ آثار اين انديش��مندان به درك بهتر آنچه بوركهارت گفت ه
ن جنبههاي ارزش كار بوركهارت،
اس��ت كمك ميکند .مهمتري 
ن کرده،
ع�لاو ه بر دقايق و ظرايفي كه راجع به هنراس�لامي بيا 
ً
ش معنايي ب ه هنر اديان الهي خصوصا هنر اسالمي
پايهريزي نگر 
اس��ت .نگرش��ي كه وي مطرح میکند آنقدر ارزشمند است كه
ل او در آثار هنري در برابر بزرگي
كاستيهايش دربارۀ نحوۀ تأوي 
ي ناچيز شمرده میشود.
كار و 
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