
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 ی همایش ملّ مقاالت   ة چکید
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 ی همایش راضرورت برگز

 

بورکهارت عزالدین  ابراهیم  -Titus Ibrāhīm Izz al-Din Burkhardt  (1908 /تیتوس 

سنتی و مبانی هنر دینی، در بستری گسترده  نظر برجسته در علوم  حکیم متأله و صاحب (  1984

النفس، عرفان، رمزشناسی و نقد تجدّد در ابعاد گوناگون آن، آثاری مهم از مابعدالطبیعه، علم

ها و آثار بورکهارت به هنر قدسی و  توجهی از پژوهشبر جای گذارده است. بخش قابل 

او عالوه بر مقا نظر  این  از  تعلق دارد و  الهی  ادیان  الت متعدد دربارة هنر اسالمی،  سنتی 

چندین کتاب مهم دارد که خصوصأ کتاب »هنر اسالمی: زبان و بیان« شاهکاری در معرفی  

در کنار آثار رنه    -و تبیین مبانی هنر اسالمی است. بدین ترتیب، آشنایی با آثار بورکهارت

برای هر مطالعۀ    -گنون، فریتهوف شوآن، آناندا کوماراسوامی، مارتین لینگز و سیدحسین نصر

جدی هنر در دورة حاضر ضروری است و تاکنون جایگزینی ندارد. از این روی، این همایش  

ای فرآهم کوشد تا فرصتی را برای چنین مطالعههای بورکهارت میبا بررسی آثار و اندیشه

 آورد.
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 »مالحظاتی درباره سیدی ابراهیم تیتوس بورکهارت« 
 * سید حسین نصر

 عراج  هم  و  حیات  به  راجع  هم  کلی  )برگردان مصاحبه(: این متن اختصاص دارد به نظرات 

  . بود  ابراهیم  دسیّ  ایشان،  تیسنّ  اسم  که  بورکهارت  تیتوس  مرحوم   افکار  به  راجع  هم  و  آثار  به

  داده  بزرگ  هاینعمت   او،   به  خداوند.  بود  برخوردار  گوناگون  استعدادهای  و  فضائل  او از

 آثار  و  ؛ادیان  ۀزمین  در  هم   و  متافیزیک  و  فلسفه  در   هم  و  بود  هنر  در  نظیربی  استاد  هم.  بود

 اول،   قسمت   ۀترجم  ایشان،  رثّمؤ   خیلی  اثر  لیناوّ  .گذاشت   جابه  خود  از  ایبرجسته  بسیار

  و   نیکلسون  که  کاری  از  بیش  کتاب،  آن  .است   عربی  ابن  حکمال  فصوص  متافیزیکی  قسمت 

  که  آنها  و   علمی  تروسیع  دنیای   به  عربیابن  کردن  فیمعرّ  در  ،بودندانجام داده  قبالً  دیگران،

  دیگری  هایکتاب  ایشان  هم  بعد  .افتاد  مؤثّر  ،بودند  دین  هم  و  عرفان  به  مندعالقه   همغرب    در

 تقسیم  دسته  چند  به  شودمی  را  بورکهارت  آقای  هاینوشته  اصوالً.  نوشتند  تصوفۀ  زمین  در

  از آنها تعداد که  است اسالمی  فرهنگ   و دنیا  به  مربوط صرفاً که  است هایی کتاب یکی . کرد

.  فرانسه  زبان   به   همو    نوشتندمی  یآلمان  به   هم  ایشان  که  متعدد  مقاالت.  است   بیشتر   همه

  مهم  خیلی  هایقسمت   ۀترجمتوان  می   ،الحکم   فصوص  کتاب   بر  عالوه  بیشتر،  هم  هاکتاب

 ابن  آثار  از  قسمتی  همچنین.  برد  نام  فرانسه  به  عربی  از  را  جیلی  عبدالکریم  الکامل  االنسان

 عین  در  که کوچکی  کتاب. بود عربی ابن  نجوم  احکام  کلید  که نجوم  احکام  به   مربوط  عربی

 . هستند اسالم علوم به مندعالقه که  آنها برای است، ارزنده و مهم العاده فوق حال،

. بورکهارت، زندگینامه، سفر معنوی، ابن عربی، اسالم، سنت  :هاواژه کلید 

 
 .دانشگاه جورج واشنگتناستاد مطالعات اسالمی  *
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 »تیتوس بورکهارت در ساحت عرفان ابن عربی« 

 * سید رضا فیض 
 اندیشمندان   نخستین  از  یکی  (Titus Burckhardt 1908-1984)  بورکهارت  تیتوس

  عربی ابن  آثار  ویژهبه  عرفانی،  آثار  نشر  و  فیمعرّ  به  زمینمغرب  در  که  است   اروپایی  معاصر

  یک   به  بارنخستین  برای  عربیابن   الحکم  فصوص  از  مهمی  بخش  برگردان.  است   پرداخته

  گفتۀ   به  یا   و  اثر،  این  فیمعرّ  در  او  از  ،پیامبران  حکمت   عنوان  با  ،(فرانسوی)  اروپایی  زبان

.  است   ساخته  پیشگامی  چهرة  غربی  اندیشمندان  به  عربیابن  «متافیزیک»  فیمعرّ  او،  خود

 نیز  فاس  شهر  در  وی  اقامت  و(  مراکش)  اسالمی  مغرب  به  جوان  بورکهارت  سفر  داستان

 او   اندیشۀ  بخشالهام  آینده،  در  که  است   شهر  این  بناهای  و  مسجدها  و  فضا.  است   شنیدنی

  او   که   است   الفاس  مدینه  در  باز.  باشدمی  تیسنّ   شهرسازی  و   معماری  هنر   و  اسالمی  هنر  در

  آشنا   .ق  637-560  عربیابن  و  .ق  826-767  جیلی  عبدالکریم  و  .ق465-374  قشیری  با

:  است   شده  تنظیم  بخش  دو   در  مقاله.  بزنند  رقم  را  او  آثار  و  اندیشه  سرنوشت   تا   شودمی

 .پردازدمی عربیابن دربارة او آثار به دوم بخش و  بورکهارت زندگی به یکم بخش

 . سنتی شهرسازی  و  معماری عربی،ابن عرفان عرفان، بورکهارت، تیتوس :هاواژه کلید 

  

 
 پژوهشگر عرفان و فلسفه.  *
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 شناسی سنتی بورکهارت«»جهان

 * غالمرضا اعوانی

 ة دربار او تحقیقات است، مانده ناشناخته تاکنون که بورکهارت تیتوس مهم کارهای از یکی

  شک   بدون.  است   جدید  شناسیجهان  با  آن  ۀمقایس  و  قدیم  هایحکمت   و  ادیان  شناسیجهان

  با   عمیقی  نحو   به  را  او  هندی  بودایی،  اسالمی،  مسیحی،  هنر  در  او  وسیع  بسیار  مطالعات

  ادیان  یعرفان  کتب   عمیق  ۀمطالع  بر  عالوه  وی  عالوهبه.  است  کرده  آشنا  آنان  شناسیجهان

  کامل  انسان   و  عربیابن  الحکم  فصوص  کتاب   رساله  دو  اسالمی،  عرفان  خصوصبه  بردهنام

  نظیر کم  خود  نوع  در  که  است   کرده  تحشیه  و  ترجمه  فرانسه  زبان  به  را  جیلی  عبدالکریم

 النجوم  مواقع  رسالۀ  شرح  و  ترجمه  ،شناسیجهان  ۀزمین  در  او  مهم  آثار  از  عالوهبه.  است 

  عربی ابن  دیگر  آثار  از  رساله  این  شرح  و   ترجمه  بر  عالوه  ولی   ،است   فرانسه   زبان  به  عربیابن

  دانته  شناسیجهان  ةدربار  این،  بر  عالوه  وی.  است   کرده  استفاده  رساله  این  شرح  برای

 ثیرپذیری تأ  حدی  تا  و  است   داده  انجام  ژرفی  هایپژوهش  او   الهی  کمدی  منظومه  در  خصوصاً

 هاییبخش  خالصه  خوانیدمی  زیر  در  آنچه.  است   داده  نشان  اسالمی  منابع  از  را  او  غیرمستقیم

 . «است  دانته با حق زیرا» و «جدید علم و  شناسیجهان»  عنوان  تحت  او مقاله دو از است 

 . تی، ابن عربیت گرایی، جهان شناسی سنّبورکهارت، جهان شناسی، سنّ :هاواژه کلید 

  

 

 . استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی *
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 هنر  و حکمت   جاودانه »نسبت

 بورکهارت« تیتوس میرعماد، افالطون،
 مطلق  بینای سعید

.  شودمی  حاصل  لوح،  ساده  نه  وساده،  نیک  درونی  از  موزون  سخن  و  آهنگ  افالطون،  نظر  به

  عماد   میر  نظر  در.  گیردمی  سرچشمه  درون  زیبایی  از  هنر  در  وحکمت   زیبایی  دیگر،  سخن  به

  کاتب  که  شودمی  پدیدار  زمانی(  خوشنویسی)   کتابت   در  لطف  و  یزیبای  نیز .(  ق.  ه  یازدهم)

 نسبت   به  نظر  با  نیز  مدرن  هنر  به  بورکهارت  تیتوس  نقد .  شود  پیراسته  درون  زشتی  از  خود

 وی   دیدگاه.  پذیردمی  صورت  هنرورزی  در  درون  زیبایی  ضرورت  و  هنر،  و  حکمت   میان

.  برجاست   هچنان  غرب،  در  چه   و  شرق  در  چه  تاکنون،  گذشته  از  که   است   تی سنّ  تداوم  نمودار

  چگونه   داشت،  وجود  طبیعی  پیوندی  و  نگیههما  جامعه  و  هنر  میان  گذشته  در  اگر  اینهمه،  با

  قائل  مدرن  جامعه  در  جایگاهی  تیسنّ  هنر  برای  بورکهارت،  تیتوس  نقد  به  نظر  با  ،  توانمی

 . پرسش این به پاسخ برای است  تالشی مقاله این شد؟

 .اوال ژولیوس بورکهارت، تیتوس میرعماد، افالطون، :هاواژه کلید 

  

 

 دانشیار فلسفه دانشگاه اصفهان . 
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 هنر«   و حقیقت  »بورکهارت:

 * یار فرزان حمیدرضا
 میالدی  بیستم  قرن  بزرگ  رانمتفکّ  از  ، (1908-1984)  بورکهارت  تیتوس  سوئیسی  متألّه  حکیم

  تا   هنر،  رمزشناسی،  کیمیا، عرفان،  شناسی،جهان  از  وسیعی قلمرو او  آثار  و  التتأمّ  که   است،

  به بورکهارت آثار  از  بزرگی  بخش.  گرددمی  شامل  را  تجدد  مبانی  نقد  و  جدید  علوم  ارزیابی

 تی سنّ  هنر  که  دهدمی  نشان  بورکهارت.  دارد  اختصاص  غرب  و  شرق  در  الهی  هاین تمدّ  هنر

  تمثیل  زبان  با   را   ادیان  باطنی   حقایق  و   دارد  درونی  پیوندی  برآمده  آن  از   که  تی سنّ  یا  دین  با

  در هاسال بورکهارت آن، هایریشه و اسالم نتمدّ و هنر  با  عمیق آشنایی برای. کندمی بیان

  از بسیاری   به نیز و  پرداخت  دینی معارف و علوم تحصیل به آنجا در و  کرد زندگی مراکش

  هنر   بزرگ  رمفسّ  و  شارح  بورکهارت.  کرد  سفر  آسیا  و  آفریقا  شمال  در  اسالمی  کشورهای

 اسالم،  مبانی  به  رجوع  با   باره  این  در  خود  دمتعدّ  آثار  در  و   است   معاصر  دورة  در  اسالمی

 . دهد می توضیح را اسالم قدسی و تیسنّ  هنر معانی توحید، اصل خصوصاً

 .اسالمی هنر تی،سنّ  هنر تمثیل، عرفان،  حقیقت، بورکهارت، :هاواژه کلید 

  

 

 . عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه سوره *
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 ایران« معماری درشناخت  بورکهارت »سهم

 * مازندرانی حائری محمدرضا

  مفاهیم   بورکهارت،  هایاندیشه  و  ایران  معماری  آثار  به  مستقیم  مراجعه  طریق  از  مقاله  این  در

  در   بورکهارت.  شودمی  فیمعرّ  ایران  معاصر  معماری  در  شده  فراموش   مصالح  و  جوهری

:   آوردمی  میان  به  سخن   مبنا   الگوی   از   هماهنگی  مبحث   در   اسالمی  هنر  کتاب   هفتم  فصل

 ضرورت،  برحسب   آن  در  و  گیردمی  سرمشق  آن  از  پیوسته  هنرمند  که  مبنا   الگوی»

  که  رو   آن  از  هستند  شماربی  مبنا،   الگوهای  این  کند،می  پدیدار  خاصی  های گوناگونی

  معماری   هاقرن  که   ست ا   ایشیوه  همان  این  و.  «هستند  حقیقت   و  ات واقعیّ  از  هاییگاهجلوه

 جامعه   در  را  معماری  . گذاشتیم  کنار  را  الگوها  این  اینکه  تا  بخشید  تعالی  و  تداوم  را  ایران

 ترینپایین  در  معماری  امروزی   مقام  و  شناسندمی  رسمیت   به  هنر   عنوان  به  کمتر  ایران  معاصر

  زمره   در   را  معماری  بورکهارت  آنکه  حال.  است   گرفته   قرار  آفرینی ت کیفیّ  و  آموزش  سطح

  تیتوس .  دارد  برعهده   را  آرامش  و   ت امنیّ   مینتأ  در  کننده  تعیین  نقش  که   داندمی  هنرهایی

  تاریکی  وجوه  و  نگاه  قدسی  هنر  زاویه  از  را  ایران  معماری  و  اسالم  جهان  معماری  بورکهارت

 بختیار   الله  و  نصر  حسین  دسیّ  دیدگاه  این  ایرانی  نماینده.  است   کرده  روشن  معماری  این  از  را

  و   اندداده  بسط  را  قدسی  هنر  مثابههب  معماری  دیدگاه  ایران  با  مرتبط  بختیار  و  نصر...  هستند

 منحصر   اسالمی  دوره  به  تنها  ایرانی  فرهنگ  محدوده  در  قدسی  هنر  واقعی  نمود  که  معتقدند

  چهار   هایباغ  کهاین  و  گرددمی  باز   نیز  اسالم  از  پیش  زرتشتی  هایدوره  به  و  شودنمی

  که اشعاری دارد هستند برخوردار  قداست  از اندهگرفت شکل درونی مرکز حول که  ایگوشه

  در  کرده پیدا ادامه الگوها همین و اسالم از بعد و دارند قداست  هاگات همانند شده سروده

...  هستند  بهشت   جهانی این  تمثیل  جملگی  و  اندکرده  پیدا یتجلّ  تیسنّ هنرهای  و باغ  و  قالی

 نظرهب  خاموش  حاضر  حال   در  هم  اگر  و  نیست   شده  تعریف  گونه  این  به  ت سنّ  معتقدند  و

  و... بوده  جامعه  در  کننده  هدایت  اندیشه  ت سنّ...نیست   ت سنّ  رفتن  بین   از  معنای   به  این  رسدمی

 که  است   این  بورکهارت  کیدتأ  ویژههب  و   معماری  مورد  در  دیدگاه  این  کیدتأ  ترینمهم

 

 دانشگاه شهید بهشتی.مهندس معمار و کارشناسی ارشد معماری از  *
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  بایست می  و   است   مهمی  بسیار  نکته   این  و...  شود  بدل  ت کیفیّ   به  تکمیّ  ترکیب   ست یبامی

 معماری   این  که  چرا  یابد  ارتقا  سنتی  معماری  ساحت   به  و  گیرد  قرار  تجربه  و  عمل  مورد

 معماری  ةدربار  بورکهارت  هایاندیشه   آیا  .کندمی  هدایت   مراقبه  و  ملتأ  برانگیختن  به  را  آدمی

  میان  در  باید  صرفاً  بورکهارت  هایکتاب  آیا  بمانند؟  باقی  ها کتاب  درون  در  بایست می  صرفاً

  بورکهارت  هایکتاب  و  هااندیشه  تواننمی  آیا  باشد؟  گردش  در  عالقمند  متخصص  ایعده

  اساس  بر  تواننمی   آیا  نمود؟  تدریس  معماری  مدارس  و  هادانشکده  درسی  مفاد  زمره  در  را

 توان نمی   آیا  داد؟   انجام  ایران  معماری  ةدربار  تریعمقی  هایپژوهش  بورکهارت  نظریات

  به   را  معاصر   سازی  ساختمان  و   ساخت   ساختمان  بورکهارت  رانهمتفکّ  دستاوردهای  طبق

  داد؟  سوق  معماری سوی و سمت 

 .مرز بی و محدود فضای کیفیت، به  کمیت  تبدیل معمار، :هاواژه کلید 
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 بورکهارت تأویلی روش تبیین

 کاتدرال پیدایی شارتر،  کتاب  تألیف در

 * الدن اعتضادی
  معناشناسی   و  رفته  فراتر  آثار  ظواهر  شناخت   و  نگاریتاریخ  قالب   از  معماری  امروزه

 را   «کاتدرال  پیدایی  و  شارتر»  کتاب.  است   محققان  نظر  مد  معماری  هایسبک  و  آثارتاریخی

  رایج   هایشیوه  از  که  دانست   «معماری  تاریخ»  حوزة  در  معناشناختی  اثر  یک  توانمی

 و  گرایانت سنّ  نحلۀ  از  آلمانی،   ـ   سوئیسی  اندیشمند  بورکهارت.  دارد  فاصله  نیز  معناشناختی

  معماری  و  هنر  گرتحلیل  مورخ   و  هنرشناس  یک  زمانهم   ،"جاویدان  خرد"  اصل  به  باورمند

  هنر،   زمینه  در  آثاری  نگارش  در  وی  .هستند  شده  شناخته  ایران  در  او  آثار  و  نظریات  که  است 

  کتاب .  است   اثر  پیدایش  اعتقادی  ــ   فرهنگی  بستر  همتوجّ  عمیقاً  شهرشناسی  و  معماری

 در  بورکهارت.  باشد  زمینه  این  در  وی  اثر  ترینبرجسته  شاید  "کاتدرال  پیدایی  و  شارتر"

 آن  در  ما  که  محورعقل  حد  از  بیش  و  زدههیجان  زمانۀ  دیدگاه  از":  نویسدمی  کتاب  مقدمۀ

  از   فارغ  و   خام  صفت،  کودک   ضعیف،  هایی انسان  غالباً   وسطا   قرون  مردم  کنیم،می  زندگی

  راسیونالیست  حد  از  بیش"  حاضر  عصر  او  دید  از  …"  شوندمی   تصور  پیچیده  روانی  تأثرات 

  این   در  بورکهارت  دشوار  کار.  است   وسطا  قرون  مردم  معنویات  درک   و  هاآرمان   از  دور  و

  اثر  یک  درک   برای  مدرن،  اندیشۀ  و  وسطایی  قرون  اندیشۀ  ساحت   دو  کردن  نزدیک  کتاب،

 پدیدار  نوعی  به  دست  تألیف   این  در   وی  . است   وسطایی  قرون  مسیحیت   معماری   شاخص

  تسلط با است توانسته و  زده وسطا قرون مَدرَسی نظام در  متن تأویل روش مبنای بر شناسی

  تاریخی هداشو  و اسناد از استفاده و مسیحی شناسیمعرفت  مبانی و ادیان معماری و هنر بر

  - .  آورد  فراهم  معاصر  مخاطب  برای  اعتماد  قابل  و  مستند  متنی  اثر،  دقیق  میدانی   مطالعۀ  و

  مبنای  بر  مسیحیت   برجستۀ  معماری  دورة  یک  و  اثر  یک  شناخت   جهت   در  سترگ  کاری

  -معاصر  قانمحقّ  برای   فهم   قابل  و   دوران  آن  مردم  اندیشۀ  بر   حاکم  "معنویات"  بر   اشراف

 

 . یبهشت دی شه دانشگاهی، و شهرساز   یمعمار ةدانشکدی، علم تیأه عضو *
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 پیدایی  و  شارتر"  کتاب  در  بورکهارت  معرفتی-  علمی  روش   تبیین  هدف  با  حاضر  مقالۀ

 نگاشته  ایرانی  تاریخی  معماری  آثار  قانمحقّ  ویژههب  معماری،  تاریخ  قانمحقّ  برای  ،"کاتدرال

  معماری  تبیین  در  بورکهارت  معناگرای  روش  و  عقالنی  مکتب   تا  دارد  کوشش  و  است شده

 روشی،  اصول  چه  بر  مبتنی  کتاب  تألیف  که  هاپرسش  این  پاسخ  یافتن  با  را  شارتر  کاتدرال

 تحقیق  بر  کیمتّ  صورت  چه  به  و  حد  چه  تا  و  تاریخی  اسناد  کدام  فکری،  مبانی  کدام

 نظام  در  که  است   تأویلی  روش   همان  بورکهارت  روش  نویسدمی  کریچلو   است؟میدانی

  چگونه   و  چیست  روش  این  که   است  این   پرسش  حال.  شدهمی  تدریس  شارتر  مدرسی

 است؟  کاربرده به بنا یک تأویل برای را آن بورکهارت

  هنر  معناشناسی  معماری،  تاریخ  اثر،  تأویل  شارتر،  کاتدرال  بورکهارت،  تیتوس  :هاواژه کلید 

  شناسی،معرفت   گرایی،تاریخی  گرایی،ت سنّ   خرد،  جاودان  پدیدارشناسی،   معماری،  و

 . فرهنگی شناسیانسان
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 بورکهارت  تیتوس شناختی معرفت  »مبنای

 گرابار«  الگ  نگرش نقد و اسالمی هنر باره در 
 * سید رضی موسوی گیالنی

  بدون  هنری  اسالمی،  هنر  آیا   که  است  این   اسالمی  هنر  ۀعرص  در  یجدّ  هایپرسش  از  یکی

  است  اسالمی  هایسرزمین  و   مسلمانان  هنر    صرفاً   و  غیرحکمی  ینی،تزئ  دنیوی،  رمز،  و  راز

  برای  برچسب  یک   تنها  اسالمی  هنر  اصطالح  و  است  بوده   ها سرزمین  دیگر  از  ثر متأ  که

  هنر  اینکه یا گرددمی تلقی هاسرزمین دیگر هنر با مسلمانان هنر میان  تفکیک و بندیتقسیم

  شناسی، معرفت   از  برآمده  که  است   پذیرویلتأ  و  حکمی  معنادار،  رمزگرا،  هنری  اسالمی،

 رغمعلی که  است  باور این  بر  بورکهارت  تیتوس است؟ اسالم  شناسیجهان  و شناسیهستی

  اما  اند،گرفته  جوارهم   هایتمدن  دیگر  از  را  هنر  مسلمانان  اسلوب،  و  تکنیک  فرم،  در  اینکه

  بر  مبتنی جدید،  هنری آن از  و کرده   خود مال و  تصاحب   تغییر،  از پس را اسلوب  و فرم آن

  مقابل  در  بورکهارت  اندیشه  له،مسأ  این  در.  اند  ساخته    خود  ذهنی  هندسه  و  شناسیمعرفت 

  مسلمانان  هنر  صرفاً   را  اسالمی  هنر   که  دارد  قرار  گرابار  الگ  همچون  هنر  خانمورّ  از  دسته  آن

  که  است   معتقد  بورکهارت.  داندمی  اسالمی  خاص  ت خصوصیّ  و  وجه  گونههیچ  بدون  و

  در   مسلمانان  و  گردید  اسالمی  تمدن  گیریشکل  و  سیستأ  موجب (  ص)  اکرم  پیامبر  تعالیم

  را  هنری  نبوی،   و  قرآنی  هایآموزه  اساس  بر   و  اندداشته  سهم  نتمدّ  این  تکمیل   و  تدوین

  مسلمانان  زیسته  و   تفکر  به  منحصر  و  داشته  سازگاری  اسالمی  هایآموزه  با  که  اندداده  شکل

 . است 

تزئین هنر حکمی، هنر گرابار، الگ اسالمی، هنر بورکهارت، تیتوس :هاواژه کلید 

 

 . عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب *
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 الحروف  علم  با آن  تطبیق و حروف  به  بورکهارت کشفی  »نگاه

 عربی«  ابن الدین محی 
 * محمدجواد ادبی فرد 

(  656-593)  شاذلی  ابوالحسن  توسط  شاذلیه  طریقه  در  که   آنچنان  قاعده  بر  مبتنی  تصوف

  رشته  به  را (  دوائر  و  احزاب)   نامهب  رسائلی  انی،ربّ   ذکر  و  هیال معرفت   بر   تمرکز   با  شد،  ایجاد

 مراقبات  به  ناظر  کشفی  هندسی  تصاویر  به(  دوائر)  و  اوراد  به(  احزاب)  که  درآورد  تحریر

  نیز  الحروفی  علم  نمادهای  به تنجیم،  و  کیمیا به  پرداختن  عین   در  و   داشت   اختصاص  بصری

  مکیه   فتوحات  خصوصاً  خود  متعدد  کتب   در  عربیابن  اکبر  شیخ  که  طورهمان  نمود،می  عطف

  شهودی  و  قدسی  معرفتی  به  او  از  پیش  اآلیات  و  الحروف  المعانی  فی  الغایات  و  المبادی    و

  عمیق   توجهی  عطف  هانگارهحرف  و  حروف  نگارش  فرم  در  معنوی  ت سنّ   و  حروف  به  ناظر

  تحت  را بورکهارت درقاوی علی  موالی نامهب پیری جانب   از  شاذلیه طریقت .بود  داشته روا

  آشکار  را   زوایایی  ارشاد،  این  ثیراتتأ  در  ۀ مداقّ  که  داد  قرار  مستقیم  معنوی  ارشادات  ثیرتأ

  بستری   با  که  است   الحروف  علم  به  نسبت   معرفتی  و  کشفی  نگاهی  زوایا  آن  از  یکی  که  کندمی

  بورکهارت.  کندمی  عنان  عطف  نیز  اسالمی  خطاطی  و  ا سالمی  حروف  به  و   شده  آغاز  مسیحی

 گویدمی   سخن  ایرلندی  راهبان  خوشنویسی  آهنگضرب  و  رومیان  ایستای  حروف  تبدیل  از

  متمرکز  خاصی معنوی فضای  بر و نگردمی کشفی-هنری نگاهی با مسیح امگای و آلفا به و

  آثارش   برخی  در  او  .است   داشته  تداوم  حروف  او  نظر  در  اسالم  تا  مسیحیت   از  که  شودمی

  دهنده شکل  ارکان   تناسبات  یحتّ  و  حروف  نوشتن  جهت   کرسی،  روی  حروف  جایگاه  به

  معانی  دارای  را  حروف وی .کندمی  ترسیم  را  حروف   کیهانی  چرخ   شکل   و   پردازدمی  حرف

 فهم   موجب   حروف  معانی  از  درستی  تصویر  است   معتقد  عربی  ابن  نظیر  و  داندمی  خاصی

  از فقط  نه اسالمی  خوشنویسی  در را عربی  حروف  بورکهارت  .شدمی اهلل  کلمات  از عمیقی

  نظیر   آثاری  ۀسای  در  نمایدمی  تالش  و  کندمی  بررسی  نیز  معنوی   جهت   از  بلکه  فرم  جهت 

 اخالص   بر  مبتنی  حروف  در  خاص  نگاهی  احیای  به  االوفاق  و   الحروف  علم  فی  اآلفاق  شمس

 

 پژوهشگر ادیان و عرفان.  فلسفه و کالم دانشگاه تهران ودکترای  *
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  در   بورکهارت  منظر  تحلیل  به  شودمی  تالش  مقاله  این  در  .کند  مبادرت   شاذلیۀ   طریقه  اولیۀ

 آن   توانمی  معرفتی  و  عمیق  تجانسی  در  که  نگاهی  همان  شود،  پرداخته  معانی  و  حروف  باب

 کشفی  منظر  مشترکات  قیاس،  این  خالل  از  و  نمود  مقایسه  عربیابن  الحروف   علم  اندیشه  با  را

 . داد قرار تحلیل  مورد شاذلیه طریقه بستر در را وی از ثیرتأ و عربیابن و بورکهارت

 اسالمی،   و  مسیحی  هنر  حروف،  معانی  ای،مکاشفه-معرفتی  الحروف  علم  :هاواژه کلید 

 . خوشنویسی
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  با  آن تطبیق و  نفس  و  روح کیمیاوی نکاح از بورکهارت تیتوس تقریر

 زرّین کیمیای چینی سنّت

 * اسماعیل رادپور

  «کیمیاوی  نکاح »  از  انفس  علم  و  آفاق  علم:  کیمیا  خود  کتاب  از  بخشی  در  بورکهارت  تیتوس

  مختلفی  تمثیالت  با   که  باطن  کیمیاگری  در  درونی  زن   و  مرد   نکاح  یعنی  است،  گفته  سخن

  در. شودمی نمودار شهربانو  و  شهریار سیماب، و  کبریت  ماهتاب،  و آفتاب سیم، و  زر چون

  ای دوگانه  ساختن  یگانه  و  متّحد  برای   غربی  کیمیاگری   تعلیم  کوشش  از  بورکهارت  نوشته،  آن

  سبب   به  و  بوده  یکپارچه  و  یگانه  زمانی  که  اجزائی  گوید،می  سخن  انسان  وجود  اجزاء  از

 در  اجزاء   این.  اندشده  دور  یکدیگر  از  مخالف  سوی  دو  در  «آدمیّت »  مقام  از  آدمی  گسیختگی 

  نمودار  مختلف   کیمیاوی  رموز  در  را  دو  آن  که  هستند  آدمی  نفس   و  روح  همان  حقیقت 

  مناسبت   گونههیچ  تقریباً  که  دائویی  درون  کیمیای  تعلیم  در  که  است   توجّه  جالب .  اندساخته

  است  رفته  کار  به  کیمیاوی  نکاح  دربارة  مشابهی  تمثیالت  ندارد،  کیمیا  غربی  طریق  با  تاریخی

  و   کبریت  سنگهم)  سیماب  و   سرب  یا(  ماهتاب  و  آفتاب  سنگهم)  غرب  و  شرق  مانند

  دروازة   حقیقت   در  که  اندجسته  بهره  نیز  دیگری  مهمّ  تمثیل  از  چینیان  همچنین،(.  سیماب

  زوجین  که  کسی  است،  « ازدواج  دلّالۀ»  تمثیل  آن  و  است   کیمیاوی  نکاح  این  از  بحث   به  ورود

  در (  نفس)  غربی  و(  روح)  شرقی  خاندان  دو  پیوند   و  رساندمی   یکدیگر  به  نکاح   این  در  را

  دائویی،  سنّتی   تعالیم  بر  بنا  او   خود  و   است  قلب  ازدواج  دلّالۀ  جایگاه .  گیردمی  صورت  او  نزد

  تمثیالت  این  بسط  و  شرح  و  بررسی.  «راستین  نیّت »  دل   در   «راستین  ایمان»  از  است   تمثیلی

 . دور  شرق  سنّت   و  زمینمغرب  در  کیمیاگری  باطنی  طریق  دو   دوسویۀ  شناخت   به  است   راهی

 نفس نکاح چینی، کیمیاگری زرّین، کیمیای غربی، کیمیای  بورکهارت، تیتوس :هاواژه کلید 

حرو و

 

 . ایران  فلسفه و حکمت پژوهشی  سسهؤپژوهشگر، م *
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  و سازنده  نسبت  تحلیل و  خوب: بورکهارت قصد  و چوب خشت، سنگ،

 اسالمی معماری در شدهساخته 

   *مرتضوی رحمان سید

 کندمی  پیشنهاد  اسالمی  هنر  خوانش  برای  الگویی  خالده،  حکمت   مبنای   بر  بورکهارت  تیتوس

 آن،   اساسی  اصول  از  یتخطّ   بدون  هنروری،  شیوه  این  اجزاء  چگونگی  و  چیستی  فهم  به  که

  خوانش   در  مدرن  الگوهای  نابسندگی  از  آگاهی  شناسی،روش  این  عزیمت   ۀنقط.  کندمی  کمک

  تیسنّ   جهان  معنوی  هایمایهبن  لتحمّ  و  دادن  نشان  به  قادر  که  الگوهایی  است؛  تیسنّ   فرهنگ

  هنرهای  سایر  همچون  معماری،  اثر  یک  چگونه  که  دهدمی  نشان  مسیر،  این  در  وی.  نیستند

  اثر   یک  دهد؛  نشان  و  کند  واکاوی  را  تیسنّ  انسان  جهان  و   روان  هایافق  است   قادر  تی،سنّ

  مسلمان   معمار  زیرا   است   اسالمی  فرهنگ  نمایتمام  آیینه  اسالمی،  تی سنّ  جهان  در  معماری

 شکل   فضا  این  در  نیز  آن  مخاطب   ۀذائق  و  کندمی   ستنفّ  اسالمی  حکمت   از  مملو   فضایی  در

 شده،  پرورده  و  یافته  شکل  فضا  این  در  که  مسلمان  معمار  ایمانی  هایویژگی  .است   گرفته

  نخست   مقام  در  که  هاست ویژگی  این و  است   اسالمی  معماری  ت سنّ   از  ناپذیرجدایی  بخشی

  دانش   و  ایمان  با  را  خویش  مهارت  او.  بخشدمی  معنا  و  وحدت   اسالمی  معماری  ت کلیّ  به

 بیند؛می  زمین  روی  بر  خداوند  اراده  سازیعینی  برای  مسیری  را  خود  کار  و  درآمیخته  قدسی

  از   را  طاغوتی  هایجنبه  و  بخشدمی  استعال  را  شدهساخته  و   سازنده  زمانهم  رویکردی  چنین

 .سازدمی دور آن

.اسالمی معماری اسالمی، هنر بورکهارت، :هاکلیدواژه 

 

 . خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه هیأت علمی عضو *
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 بورکهارت  دیدگاه نقد و  شرح »گزارش،

 ایرانی« نگارگری درباره
 * محمدجواد سعیدی زاده

.  آیندمی  شمار  به  اسالمی  هنر  عرصه  در  تأثیرگذار  فکری  هایجریان  از  یکی  گرایانت سنّ

  به  عرفانی  و  حکمی  رویکردی  با  که  است   شاخصی  هایچهره  جمله  از  بورکهارت،  تیتوس

 توانمی  وی  تفسیر  با  آیا  که  است   آن  نوشتار  پرسش.  است   زده  دست   ایرانی  های نگاره  تفسیر

  دیدگاه   فهم  نخست،  وهلۀ  در  حاضر  پژوهش  از  هدف  رسید؟  هانگاره  از  درستی  درک   به

 سه   در  وی  نظرگاه  مقاله،  نتایج  به  بنا.  است  ایرانی  هاینگاره  درک   نهایت،  در  و  بورکهارت

 نگارنده  که  است   همراه  هایی چالش  با  ثابته  اعیان  و  خیال  عالم  ترسیم  نمایی،واقع  عدم  عرصۀ

  انتقادی   و  تحلیلی  توصیفی،  نوشتار  این  تحقیق  روش.  پرداخت   خواهد  آن  بررسی  و  طرح  به

 . است  ایکتابخانه  اطالعات گردآوری ابزار و است 

 . نماییواقع عدم ثابته، اعیان مثال، عالم بورکهارت، ایرانی، نگارگری :هاواژه کلید 

  

 

 . ، قم، ایرانمؤسسۀ هنر و اندیشه اسالمی ،استادیار *
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  قرآن از اسالمی هنر  مستقیم تأثیرپذیری نوع در بورکهارت دیدگاه بررسی

 اسالمی خوشنویسی هنر بر  تکیه با کریم

 * عبداهلل محمدی پارسا

  از  یکی   و   آلمانی  -  سوئیسی  گرایت سنّ  و  مسلمان  رمتفکّ  -  بورکهارت  تیتوس  دیدگاه   از

  که  است   کریم  قرآن  از  متأثر  هنری  اسالمی،  هنر  -دینی  هنر   تبیین  در  پیشرو  نظرانصاحب 

 جامعه   فرهنگی  و  فکری  ساحت   در  وحی  ال فعّ  حضور  معلول  آن،   ت هویّ  از  عظیمی  بخش

 اسالمی   هنر  پویایی  و  پیدایی  در  کریم  قرآن  آفرینینقش  ت ماهیّ   توانمی  هرچند.  است   اسالمی

  در  هنری  ساختار  نبود»  جهت   به  بورکهارت،  دیدگاه  از  اامّ  کرد  رتصّو  گوناگونی  انحاء  به  را

 رسیدن  برای  جستجو   ،« کالم  ترکیب   و  وزنی  قواعد  از  آن  پیروی  عدم»  و  «کریم  قرآن  سجع

  در  «مستقیم  صورت   به»   که   اصلی  یافتن  جهت  اسالمی،  هنر  در  قرآنی  هاینمونه  و  الگوها   به

  رو   این  از.  است   شده  یتلقّ  بیهوده  و  عبث   امری  شود،  کاربرده  به  هنر  این  تدوین  و  ترکیب 

  جوهر  یا  حقیقت »  در  بلکه  آن  صوری  قالب   و  محتویات  در  نه  را  کریم  قرآن  آفرینینقش  وی،

  «معنوی  ارتعاش  یک»  مثابه  به  و  بوده  ظاهر  و  شکل  گونه  هر  از  عاری  که  داندمی  «قرآن  معنوی

  این .  است   نموده  فراهم  توحیدی  فرهنگ  طنین  سبب   به  اسالمی  هنر  پیدایش  برای  را  زمینه

  پیدایی   در  کریم  قرآن  «مستقیم»  آفرینینقش  بر  بورکهارت  دیدگاه  بر  بیشتر  تمرکز  با  نوشتار،

  توانمی  که است  معتقد و پرداخته دیدگاه این بررسی به اسالمی، خوشنویسی هنر پویایی و

  و  عبارات   بخشی  الهام  از  مصداقی  که  داد  ارائه  اسالمی  خوشنوسی   هنر  از  عینی  شواهدی

 اسالمی  خوشنویسی  هنر  صوری  ساختار  گیریشکل  در  آن،  «مستقیم  تأثیر»  و  کریم  قرآن  متون

 . باشد

  اسالمی، هنر بر قرآن تأثیر اسالمی، هنر کریم، قرآن بورکهارت، تیتوس :هاواژه کلید 

اسالمی  خوشنویسی

 

 . دانشگاه معارف اسالمی قم -طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم، دانش آموخته دکتری معارف اسالمی *
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 بورکهارت  تیتوس از جان علم  جهان، علم کیمیا، کتاب ةدربار مالحظاتی

 *زیدی سید امیرحمزه

  همچنین  و   جان  علم  جهان،  علم  عنوان  با  بورکهارت  تیتوس  کتاب   در  کیمیا  علم  به   مقاله  این

  تیتوس   کتاب .  کندمی  صحبت  الصفاء  اخوان  رسائل  در  هرمتیک  و  هرمس  ۀفلسف  ةدربار

  جان  علم جهان، علم نام به  کیمیا علم  موضوع با .ق .هـ  1339/ .م 1960 سال در بورکهارت

 به   کیمیا  علم  به  یجدّ  طور   به  که  بوده  مدرن  دوران  در  هاکتاب  اولین  از  یکی  و  شد  چاپ

  تحلیلی  بررسی  یک  مقاله  این  دوم  قسمت .  کندمی  نگاه  فلسفه  بستر  در  باطنی  علم  یک  عنوان

 آراء  از  ناپذیرجدایی  بخش  کیمیاگری،  مانند  دینی  اعمال  چگونگی  مورد  در  است 

 .است  الصفا اخوان مانند مسلمان هایهرمتیست 

 . بورکهارت، هرمس، اخوان الصفا، کیمیا :هاواژه کلید 

  

 

 . ا موری، آتالنتا دانشجوی دکتری فلسفه اسالمی دانشگاه *
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  تکیه با خالده حکمت اصحاب شناسیِزیبایی  بر  نقدها شناختیروش  نقدِ

 بورکهارت  آراء بر
 * سید شاهین محسنی

  از  و  است   سنت   آن  نسبت   و  هنر  دربارة  خالده  حکمت   اصحاب  آراء  از  توجهیقابل  بخش

  هنر  میان  پیوستگی  ایشان.  است   داشته  اسالمی  هنر  به  ویژه  هتوجّ  بورکهارت  تیتوس  جمله  آن

.  اندکرده  تأکید  تیسنّ  هنری  آثار  میان  معنوی  وحدت  بر  و  اندداده  نشان  را  وحی  و  دین  با  تیسنّ

  این .  دارد  وجود  هنر  پژوهشگران  میان  در  انتقاداتی  ایشان  شناسانۀزیبایی  هایتحلیل  دربارة

  خالده  حکمت   اصحاب  شناسیزیبایی  بر  نقدها  از  مورد  شش  پاسخ  به   دارد  اختصاص  مقاله

  است   شده  داده  نشان.  است   متمرکز  منتقدان  آراء  شناسیروش  تحلیل   بر  همگی  هاپاسخ  این  و

  هاییفرضپیش  با   و  امروزی  مطالعاتی  هایروش  تعمیم  با   مدرن  گرانپژوهش  چگونه  که

 دربارة  مباحث   عمده  تکیۀ.  اندشده  اشتباه  دچار  تیسنّ  هنر  آثار  تحلیل  دربارة  مدرن،   هنر  دربارة

 . است بورکهارت آراء بر مقاله این در اسالمی هنر

 . بورکهارت تی،سنّ هنر شناسی،زیبایی گرایی،ت سنّ خالده، حکمت  :هاواژه کلید 

  

 

 دانشگاه شهید بهشتی.دانشجوی دکتری فلسفه  *
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 ای«گنبدخانه  مساجد به دارستون  مساجد از »گذار

 * حسین صبری

 که  شده  مطرح  دیمتعدّ  نظرهای  ایگنبدخانه  سبک  مساجد  گیریشکل  و  لتحّو  سیر  دربارة

  بناهای  ایجاد  اامّ  است؛  گردیده  مطرح(  processual)  خطی  تحول  و  تاریخی  سیر  حول  بیشتر

  بومی شناسینکیها با آن همخوانی و دین درونی فحوای گرفتن نظر  در بدون م متقدّ مذهبی

  خوانی هم   مفاهیم  این  با  کامالً  باید  مسجد  بنای  فرم  نیز  نحو   همین  به  است؛  غیرممکن  عمل  در

  در   توانمی  را  ایگنبدخانه  با  عربی  سبک  دارستون  مساجد  تفاوت  مثال،  برای  باشد؛  داشته

  و ایرانی  دارستون  مساجد  گیریشکل  روند  دربارة  تحقیقی  حاضر مقالۀ.  دانست   راستا  همین

  نگرفتن  نظر  در  آیدمی  نظر  به   ظاهری  روند  این  در  است،   سلجوقی  ای گنبدخانه  مساجد  ظهور

 مخدوش   را  زمینه  این  در  انطباقی  هرگونه  شود  خوانده  پیشین  هایت سنّ  تواندمی   که  آنچه

 خوانده  اسالمی  باور  آنچه  با  خوانیهم  بدون  ساسانی  میراث  از  استفاده  زمانهم  و  سازد

  از  استفاده  با   تحلیلی،   -توصیفی   روشی   با  زمینه  این  در.  است   بوده   غیرممکن  نیز   شودمی

 . شودمی پرداخته مقوله این به پیشین هایمستندنگاری و مکتوب منابع

  بینیجهان  شناسی،کیهان ای،گنبدخانه مساجد دار،ستون  مساجد گرایی،سنت  :هاواژه کلید 

. بومی

 

 .پژوهشگر انجمن حکمت و فلسفه ایران *
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 گرایان«سنت  منظر از اسالمی عرفان  »اصالت

 *لیمحمد هادی توکّ

  که   شد  آن  سبب   عرفانی،  هایگونه  دیگر   با  اسالمی  عرفان  هایآموزه  در  مشابهت   وجود

  عرفانی   هاینحله  رسای  از  اسالمی  عرفان  اقتباس  عیمدّ  تاریخی  نقد  روش  طریق  از  ایعده

 در  خصوصاً  خود،  هایروش   در  هم  و  بنیان  در  هم  که  روش   این  مقابل  در  گرچه.  شوند

  در پدیدارشناسانه روش پای بود، دچار عدیده مشکالت به  عرفانی، هایگونه و ادیان مورد

  مشابهت   چرایی   خصوص  در  پدیدارشناسان  که  آنجا  از  اامّ  آمد،  میان  به  اسالمی  عرفان  ۀمطالع

  از   تنها  را  تاریخی  مطالعه  روش  و  نداشتند  پاسخی  گوناگون،  نحل  و  ملل  در  عرفانی  عناصر

  ؛بودند  نهاده  کنار  نمودند،  تلقی  مطالعه  مورد  امر  محتوای  صحیح  اصطیاد  مانع  که  جهت آن 

  این   در.  گردد  واقع  پرسش  مورد  مسأله  عنوان  به  توانست می  کماکان  مشابهت   وجود  چرایی

 د متعدّ  هایگونه  خود  دمتعدّ   ظهورات  با  آسمانی  واحد  منشأ  اینکه  ادعای  با  گرایانت سنّ  میان

  تا   کردند  سعی  طریق  این  از  و  نمودند  مشابهت   این  توجیه  در  سعی  آورده،  پدید  را  عرفانی

  اثبات  به  باید  سو یک  از  عامدّ  این  اثبات  در  ایشان.  نمایند  اثبات  را  اسالمی  عرفان  اصالت 

  را   تاریخی  نقد  روش  که  کسانی شبهات  دگر  سوی  از  و  پرداختندمی  دین  به  عرفان وابستگی

  های دیدگاه  از  کلی  نمایی  که  است   آن  بر  سعی  نگارش  این  در.  دادندمی  پاسخ  بودند  برگزیده

 . گردد  ارائه اسالمی عرفان  اصالت  خصوص در گرایانت سنّ

  حقیقی، عرفان اسالمی، عرفان اصالت  ادیان، متعالی وحدت دینی، تجریه :هاواژه کلید 

دروغین عرفان

 

 . استایار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، گروه فلسفه و کالم *
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 و  روایت دربارة انتقادی مالحظاتی

 مدرن  فیزیک  از بورکهارت تفسیر
 * خندان مصباح

 روایتی ۀارائ ضمن مدرنیسم، و مدرنیته بر خود کالن نقدهای راستای در بورکهارت تیتوس

 مدرن  علوم  مبادی  و  ها بنیان  انتقادی   بازخوانی  به  مدرن،  علوم  از  فراگیر   و  گرایانهذات

  ریشه   علوم  این  چیستی   از   وی  خاصّ  تلقی.  پردازدمی(  شناسیزیست   و  شناسیروان  فیزیک،)

  تاریخ  ۀفلسف  و  شناسی هستی  جمله  از  «گراییسنّت »  جریان  خاصّ  رویکردهای  و  مبانی  در

  بدون   مقال  این  در  باشد؛  مستقلی  پژوهش  موضوع  تواندمی  هریک  ارزیابی  که  دارد  هاآن 

 نقدهای  و  روایت   بر  تمرکز  ضمن  کوشید  خواهم  گراییسنّت   مبانی  نقد  به  مستقیم  توجّه

  تلقّی   بر  ایخدشه  توانندمی  که  بپردازم  مالحظاتی  ۀارائ  به  مدرن،  فیزیک  بر   بورکهارت

  عصر  با  او  ۀمواجه  بر  نقدی  همچنین  و  شوند  محسوب  مدرن  فیزیک  از  بورکهارت  متافیزیکی

  فیثاغوری   هاییمایهبن  مدرن  شناسیکیهان  و  فیزیک  داد  خواهم  نشان  ابتدا.  آیند  شماربه   تجدّد

  و  عرفانی  هایسنّت   از  اساسی   گسستی   در  را  هاآن  توانیمنمی  نتیجه  در   و  دارند  افالطونی  و

  آغاز فیلسوفان  منازعات  برخی  به گذرا  ایاشاره ضمن سپس. درآوریم فهمبه یونانی معنوی

  و   الهیاتی  هایدغدغه  آفرینی نقش  بر   تأکید  با  مدرن،ۀ  شناسانجهان  مفاهیم  ةدربار  جدید  عصر

  این  توجهیبی  بر  مبنی  بورکهارت  ادعای  مدرن،  فیزیک  تأسیس  سرآغازهای  در  متافیزیکی

  را   آن  به  صرف  ریاضیاتی   گراییکمیت   یک  انتساب  و  غیرمحسوس  حقایق  به  شناسیجهان

  و  علوم  تکوین  و  تأسیس  در  نیوتون  جایگاه  به  اشاره   ضمن  پایان  در  و   کشید  خواهم  نقد  به

  فیزیک   بین  روشن  و  قطعی  ایرابطه  که  پرداخت   خواهم  ادعا   این  بیان  به  مدرن،  هایفلسفه

 نتیجه   در  ندارد؛  وجود  خاص   ارزشی  و  الهیاتی  و  فلسفی  نظام  یک  با  پسانیوتونی  و  نیوتونی

  از   قدسی  و  معنوی  تلقّی  یک  با  جمع  قابل  را  آن   که  مدرن  فیزیک  از  تفسیرهایی  برای  راه

  علمی   عنوانبه مدرن فیزیک  معرّفی بر  مبنی  بورکهارت  ةعقید  و  نیست  بسته دانندمی هستی

 

 .دانشجوی کارشناسی فلسفۀ غرب دانشگاه تهران *
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  پذیرش  قابل  معنوی،  های بحران  ظهور   ساززمینه  و  الهی  هایارزش  به  نسبت   تفاوتبی

 .نخواهدبود

 نقد و بورکهارت ،سنّتی شناسیجهان و بورکهارت ،مدرن علم  و گراییسنّت  :هاواژه کلید 

 عصر  آغاز در الهیات و علم پیوند، مدرن فیزیک افالطونی و فیثاغوری هایمایهبن  ،تجدّد

  از معنوی فهم و مدرن  فیزیک ،نیوتون یاندیشه در  متافیزیک و  فیزیک نسبت  ،جدید

.مدرن فیزیک  و پساکانتی یفلسفه، هستی
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 بورکهارت« تیتوس دیدگاه براساس اسالمی تمدن »ماهیت

 * مریم سعیدیان جزی

  هایی دیدگاه  اسالمی  تمدن  و  اسالم  ةدربار  که  است   غربی  نظرانصاحب   از  یکی  بورکهارت

  ثیرتأ امر  این ت اهمیّ دلیل. پردازدمی بورکهارت رویکرد بررسی  و تبیین به قیتحق این. دارد

  و  کشف  منظر  از  اسالمی  نتمدّ  عناصر  تحلیل  و  اسالمی  هنر  نویسندگان  در  رویکرد  این

  ةدربار بورکهارت هتوجّ  مورد محورهای که است  این سؤال. است  معرفتی رویکرد و  شهود

  و  ی تحلیل  و   توصیفی  روش  با تحقیق  این  است؟  چگونه  او  رویکرد  و  چیست  اسالمی  نتمدّ

  بورکهارت اسالمی نتمدّ وسیع ابعاد میان در. دهدمی پاسخ پرسش این به ایکتابخانه  شیوه

 مورد   را  آن  ایمقایسه  و  تفسیری  دیدگاه  با  و  دارد  اسالمی  معماری  و  هنر  به  خاصی  هتوجّ

  بن  نگرش  از  و  است   ازلی  و  سمقدّ  هنری  اسالمی  هنر  وی  نظر  از.  دهدمی  قرار  بررسی

 مهم ۀمؤلف سه از اسالمی هنر. است  گرفته بهره  فراانسانی  متعالی مفاهیم و اسالمی هایمایه

 متعالی   و  فردی  غیر  معنوی  کیفیتی  الهی،  منشأ  از.  برخورداراست   سخاوت   و  عدل  توحید،

 ایمان  و   خلوص  با   مسلمان  هنرمند.  است   الهی  جالل  و  جمال  یتجلّ  عامل  و   است  برخوردار

  معماری   و  هنر  نمادهای  از  برخی  و  آوردمی  فراهم  انسانی  محیط  در  را  کمال  و  رشد  زمینه

.  است   گرفته  فاصله  مقدس  هنر  از  و  پذیرفته  تاثیر  دیگران  و  پیشین  هایت سنّ  از  اسالمی

  کنکاش  مورد  را  اسالمی  معماری   و  هنر  دیگر  نگاهی  از  تا است   تالش  در  اگرچه  بورکهارت

  دیرفهمی   و  خودبنیاد  تفاسیر  درگیر  مقوالت  و  هامولفه   مقوالت،  تعریف   در   همو   اما  دهد  قرار

 .ندارد خوانیهم مسلمانان تمدن و اسالم مصادیق و  ماهیت  با که شده

. فضیلت  عدل، توحید، انسان، معماری، اسالمی، هنر بورکهارت، :هاواژه کلید 

 

 . دانشگاه اصفهان عضو هیأت علمی *
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 قدسی  هنر و دینی هنر  در غایت جایگاه

 * منصور مهدوی

 م تجسّ توانمی هنر طریق از. است  آن بیرونی نمود و رتفکّ یک وجوه ترینمهم از یکی هنر

  ارزیابی  و   شناخت   رو  این  از.  نشست  نظاره   به  را  رتفکّ  یک  انتزاعی  ابعاد  از  برخی  دتجسّ  و

  رهنمون   مکتب  آن  غایت   نیز   و  رتفکّ  پنهان  هایالیه  به  را  ما  تواندمی  فکری  مکاتب  در  هنر

 دارای  هنر،  بحث   به  نظرگاه  دو  مثابه  به  تیسنّ  هنر  و  دینی  هنر  به  هتوجّ  اساس  این  بر.  شود

  مناسبات  و  کرده  تبیین  را  تیسنّ  و  قدسی  هنر   ابعاد  کوشیممی  حاضر   نوشتار  در .  است   ت اهمیّ

  در   و  پرداخت  خواهیم   نیز   دینی  هنر  تبیین  به دیگر  سوی   از .  کنیم بررسی  جدید  هنر   با  را  آن

  و   دینی  هنر  رسدمی   نظر  به.  گرفت   خواهیم  مدد  دینی  و  عرفانی  فلسفی،  متون  از  امر  این

  و  گرفته  فاصله  همدیگر  از  نقاط  برخی   در  دارند  بسیاری   های مشابهت   اینکه  عین  در  تیسنّ

 . است  هنر غایت  آنها اختالف نقاط ترینمهم از یکی. شوندمی متمایز همدیگر از

. غایت  قدسی، هنر دین، گرایی،ت سنّ هنر، :هاواژه کلید 

 

 . دکتری فلسفه اسالمی  *
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  هنر تربیت،:  بورکهارت تیتوس دیدگاه از  کیمیاگری تربیتی استعاره

 کیمیاگری

 * فاطمه سادات بیطرفان

 ** رضا محمدی چابکی 

  «انسان  تربیتی  جریان»  کلی  تشبیه  پایۀ  بر  که  است  نوپایی  استعارة  ،«کیمیاگری»  تربیتی  استعارة

  بنیادی  مفهوم  اساس  بر  تربیت   اصلی  مفهوم  درک   دنبالبه  و  شده  بنا  «کیمیاگری  دانش»  به

  داستانی  متون  در  و  مختلف  اندیشمندان  توسط  استعاره   این.  است   کیمیاگری  دانش  در   مستتر

 قمحقّ  و  اندیشمند  بورکهارت،  تیتوس  میان،  این  در  اامّ.  است   گرفته  قرار  اشاره   مورد  متعددی

  به  ایویژه  نسج  و  نظم  ، «معنوی  کیمیاگری»  خصوص  در  اتی نظریّ  ارائۀ  با  بیستم،  قرن  بزرگ

 به  بخشیدن اعتبار داده، انجام بورکهارت که  ایویژه کار واقع، در. است  بخشیده مبحث  این

 هدف   اساس،  این  بر.  است  اسالمی  ایزمینهپس  با  البته  کیمیاگری،   عرفانی  و  روحانی  بُعد

  بورکهارت   تیتوس  دیدگاه  از  کیمیاگری  تربیتی  استعارة  تحلیل  و  تبیین  حاضر،  پژوهش  اصلی

 رویکردی   پژوهش،  رویکرد.  است   تربیت   حوزة  برای  دیدگاه  این  احتمالی  پیامدهای  یافتن  و

-توصیفی  نیز  آن  روش  و   گیردمی  قرار  نظری-بنیادی   تحقیقات  دستۀ   در  که   است،  کیفی

  برای   کیمیاگری  استعارة  پیامد  ترینمهم  که  است   آن  از  حاکی  پژوهش  نتایج  .است   تحلیلی

  هنری   و  عرفانی  مفهوم  دو   با  مقارن  را  تربیت   مفهوم  که  است   ایویژه  نگرة  آمدن   پدید  تربیت،

  و  باطنی عرفانی، است  امری ل،تحّو هنر همان یا تربیت، اساس، این بر. دهدمی  قرار مدنظر

 . است  انسانی روح و جسم دگرگونی و استحاله از ایاستعاره کیمیا، و درونی

.بورکهارت  تیتوس هنر، عرفان، کیمیاگری، تربیتی، استعارة :هاواژه کلید 

 

 دانشگاه تهران. ریزی درسی، دانشجوی دکتری برنامه *

 شناسی.عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان  **
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 ادیان در مقدس هنر تطبیقی مطالعه

 بورکهارت  تیتوس دیدگاه از اسالم و  مسیحیت 
 * مینو خاکپور

 ۀکلی  در  رتکثّ  به  مبتال  انسانی،  بزرگ  جامعه  که  دورانی  در  مختلف،  اقوام  همگرایی   رویکرد

 به  مشترک،  زبانی  از  استفاده  ضرورت  که  گردیده  موجب   است،  بیان  ةشیو   در  ویژه  به  امور،

  هنر.  گردد  احساس   پیش  از  بیش  بشری،   جوامع   مختلف  آحاد  نظریات  بیان  برای  ابزاری  مثابه

  ر،متکثّ  جوامع   در  بیشتر  انشقاق   از  پرهیز  برای  مشترک،  زبان  این  الفبای  جمله  از  توانمی  را

  مطالعه   این  شقوق  جمله  از  ادیان،  ةحوز  در   سمقدّ  هنر  های ویژگی  در  مداقه.  نمود  فیمعرّ

 دیدگاه از اسالم و مسیحیت  ادیان در سمقدّ هنر پیمایش  تحقیق، این هدف و بوده گسترده

  هنرهای   بورکهارت،  دیدگاه  در.  است   ادیان  هنر  در  سمقدّ  صور  ق محقّ  بورکهارت  تیتوس

  ت شدّ  به   بلکه  نبوده  پارچههم  تنها   نه   مشترک،  خاستگاه   وجود  رغمعلی  اسالمی،  و   مسیحی

  بنا  نگاریشمایل  هنر  ۀپای   بر  تنها  و  بوده  فیگوراتیو   مسیحی،  هنر  وی  نظر   از.  هستند  قمتفرّ

  رنگ   و  شکل  مانند  بصری  عناصر  از  ماهوی،  دالیل  به  اسالمی،  هنر  آنکه  حال  است؛  شده

  روش  بر  متکی  و  کیفی  حقیق،ت.  است   شده  یمتجلّ  همگن  بسیار  محتوا  در  و  برده  بهره

 .اندشده گردآوری اسنادی مطالعات براساس هاداده و بوده تحلیلی -توصیفی

.اسالمی هنر مسیحی، هنر ادیان، مقدس، هنر بورکهارت، تیتوس :هاواژه کلید 

 

 شعبه رشت. -عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ *
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 دستباف فرش  در پردازی رمز

 ت بورکهار تیتوس نظریات بر تکیه با
 * سعیده داداشی لوکالیه

  عقیده  قالی  مورد   در  سنتی  هنر  ۀ زمین  در  نظیرکم  ظرانصاحبن  از   یکی  بورکهارت   تیتوس

  به   را  اجزایش  ۀهم  پنهان  پودی  و  تار  که  یکپارچه  جهانی  ؛ است   هستی  عالم  رمز  قالی  داشت 

قرون    اروپایی  هاینقاشی  و  ایرانی  مینیاتورهای  در  عشایری  هایفرش  زند،می   پیوند  هم

  است داشته رواج جهان  در فرش زمان آن در  که دهدمی نشان  میالدی پانزدهم و  چهاردهم

 بس  پوششی  فرش  مسلمانان  هایخانه  در  و  ضروری  بوده  ایوسیله  گردانبیابان  زندگی  در  و

   بهارستان   ایافسانه  فرش  از  شده  گرفته  الهام  گویی  ایران  هایفرش  همه.  است   بوده  عالی

  هچون   خود  میان  شمشیر  با   را   آن  فاتحین  که   آسمانی   بهشت   از  است  تصویری  که هستند  

  است  برخودار  نیز  عرفان  و  شهود  و  اشراق  از  قالی  هنرمند.  کردند  تقسیم  دیگر  غنایم  همه

  را  سایرین   برای  خویش  درونی  روحانی  حاالت  و  مشاهدات  صوفی   و  عارف   همچون  ولی

  به  است   دیده  و  شنیده  آنچه   از  وی  تعبیرات  و  اصطالحات  بلکه  نثر  و  شعر  صورت  به  نه

به واسطۀ   رمزها  و  راز  و  باشدمی  درخت   و  بوته  و  گل  صورت  بیان  هارنگ  و  نقوش  را 

  به   و  تدوین  میدانی  و  اسنادی  صورت  به  اطالعات  گردآوری  روش  پژوهش  این  در  .کندمی

 .باشدمی تحلیلی– توصیفی شیوه

. فرش ت،سنّ پردازی، رمز بورکهارت، تیتوس :هاواژه کلید 

 

 تهران.  دستی صنایع کاربردی و علمی جامع دانشگاهکارشناسی ارشد فرش،  *
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 بورکهارت  تیتوس آراء  بر مروری

 موسیقی  ةدربار همفکرانش  برخی و
 * نوسر محمودی میالد

  هنرهای  و  ادیان  الهیات،  باب  در  معاصر  پژوهندگان  ترینبزرگ  جمله  از  بورکهارت  تیتوس

  هایجنبه  به  متعددی  کتب   در  وی.  است   مسلمان  کشورهای  خصوصاً  مختلف  ملل  سنتی 

  میان این در که است  کرده تشریح و تحلیل را آن و پرداخته مسیحی و اسالمی هنر مختلف

 با   آن  از  که  فکرانشهم   سایر  آثار  میان  در  همچنین.  شودمی  یافت   نیز  موسیقی  به  اشاراتی

  در  مهم  فکری  هایجریان  از  یکی   که  شودمی  یاد   جاودان  حکمت  یا  گراییت سنّ ۀ  نحل  عنوان

  باب  در  مستقیمی  و  صریح  اشارات  باشد،می  تیسنّ  هنرهای  خصوصبه  هنر،  مطالعات

  ایشان   هاینوشته  مبسوط  بررسی   به  که  مستقل  اینوشته  وجود  این  با.  شودمی  یافت   موسیقی

  هایچهره  از  هریک  که  است   حالی  در  این.  نیست   موجود  باشد  پرداخته  موسیقی  ةدربار

  ارائه  توجهی  شایان  نظرات  ترجزئی  مسائل  تا  موسیقی  کلّیت   باب  در  گراییسنّت   ۀبرجست

  در   تعمّق  و  علوم  بندیدسته  در  موسیقی  جایگاه  و  موسیقی  چیستی  بررسی   از  اند؛کرده

  مرتبط   مسائل  و  موسیقی  انواع  بررسی  بورکهارت،  تیتوس  آثار  در  موسیقی  بنیادین  هایویژگی

  آناندا   آثار  در  هندی  موسیقی  در  خصوصاً  موسیقی،  در   تذکار  ت اهمّی  و  آموزش  با

 موسیقی  کلی  روح  و  حاالت  دی،ملو   و  ریتم  هویت   موسیقی،  در  بیانگری  کوماراسوامی،

  های دوره  و  غربی  کالسیک  موسیقی  عیارسنجی  شوان،  فریتیوف  آثار  در  مختلف  هایفرهنگ

 ف تصّو  با  آن  ارتباط  و  ایرانی   کالسیک  موسیقی  هایویژگی  برجسته،  آهنگسازان  و  مختلف

 در  هاآن بندیصورت و آراء این بررسی به امکان حد تا مقاله  این. نصر حسین سیّد آثار در

 .پردازدمی دانشمندان این دیدگاه از موسیقی باب در  روشن تصویری به رسیدن جهت 

. بورکهارت تیتوس موسیقی، دینی، هنر سنتی، هنر گرایی،سنت  :هاواژه کلید 

 

 . مدرس، دانشگاه هنر و معماری کمال الملک *
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 ایران« معماری درشناخت  بورکهارت »سهم

 * مازندرانی حائری محمدرضا

  مفاهیم  بورکهارت،  های  اندیشه  و  ایران  معماری  آثار  به  مستقیم  مراجعه  طریق  از  مقاله  این  در

  در   بورکهارت.  شود  می  معرفی  ایران  معاصر  معماری  در  شده  فراموش  مصالح  و  جوهری

:   آورد  می   میان  به  سخن   مبنا   الگوی   از   هماهنگی  مبحث   در   اسالمی  هنر   کتاب   هفتم  فصل

  گوناگونی   ضرورت،  برحسب   آن  در  و   گیرد  می  سرمشق  آن  از  پیوسته  هنرمند  که  مبنا  الگوی"

  هایی  گاه   جلوه  که رو آن از  هستند شمار بی  مبنا، الگوهای  این کند،می پدیدار خاصی های

 تداوم   را   ایران  معماری  ها   قرن  که  ایست   شیوه  همان  این  و .  "هستند  حقیقت   و  واقعیات   از

  کمتر  ایران  معاصر  جامعه در  را  معماری  .گذاشتیم  کنار  الگوهارا  این  اینکه  تا  بخشید  تعالی  و

  آموزش   سطح  ترین  پایین  در  معماری   امروزی  مقام  و  شناسند  می  رسمیت   به   هنر  عنوان  به

  می   هنرهایی  زمره  در  را   معماری  بورکهارت  آنکه  حال.  است  گرفته  قرار  آفرینی   کیفیت   و

  بورکهارت  تیتوس.  دارد  عهده  بر  را  آرامش  و  امنیت  تامین  در  کننده  تعیین  نقش  که  داند

  این  از را تاریکی وجوه  و نگاه  قدسی  هنر زاویه  از را ایران معماری  و اسالم جهان معماری

... هستند  بختیار  الله  و  نصر  حسین  سید  دیدگاه  این  ایرانی  نماینده .  است   کرده  روشن  معماری

 معتقدند   و  اند  داده  بسط  را  قدسی  هنر  بمثابه  معماری  دیدگاه  ایران  با  مرتبط  بختیار  و  نصر

  شود   نمی  منحصر  اسالمی  دوره  به  تنها  ایرانی  فرهنگ  محدوده  در  قدسی  هنر  واقعی  نمود  که

  که  ای  گوشه  چهار  های  باغ  که  این   و  گردد  می  باز  نیز  اسالم  از  پیش  زرتشتی  هایدوره  به  و

 شده   سروده  که  اشعاری  دارد  برخوردارهستند  قداست   از  اند  گرفتنه  شکل  درونی  مرکز  حول

  باغ  و  قالی  در  کرده  پیدا  ادامه  الگوها  همین  و  اسالم  از  بعد  و  دارند  قداست   ها  گات  همانند

  معتقدند   و...  هستند  بهشت   جهانی  این  تمثیل  جملگی  و  اند  کرده  پیدا  تجلی  سنتی  هنرهای  و

  این   رسد  می  بنظر  خاموش  حاضر  حال  در  هم  اگر  و  نیست   شده  تعریف  گونه  این  به  سنت 

  مهمترین   و...بوده  جامعه  در  کننده  هدایت   اندیشه  سنت ...نیست  سنت   رفتن  بین  از  معنای  به

 

 معمار و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی. مهندس  *
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  ترکیب   میباست   که  است   این  بورکهارت  تاکید  بویژه  و  معماری  مورد  در  دیدگاه  این  تاکید

 تجربه   و  عمل  مورد  بایست   می  و  است   مهمی  بسیار  نکته  این  و...  شود  بدل  کیفیت   به  کمیت 

 برانگیختن  به  را  آدمی  معماری  این  که  چرا  یابد  ارتقا  سنتی  معماری  ساحت   به  و  گیرد  قرار

  بایست  می  صرفا  معماری  درباره  بورکهارت  هایاندیشه  آیا  .کند  می  هدایت   مراقبه  و  تامل

 متخصص   ایعده  میان  در  باید  صرفاً  بورکهارت  کتابهای  آیا  بمانند؟  باقی  کتابها  درون  در

 مفاد   زمره  در  را  بورکهارت  کتابهای  و  ها  اندیشه  تواننمی  آیا  باشد؟  گردش  در  عالقمند

 نظریات  اساس  بر  تواننمی   آیا  نمود؟  تدریس   معماری  مدارس  و  ها  دانشکده  درسی

  طبق   تواننمی  آیا  داد؟  انجام  ایران  معماری  درباره  ای  تر  عمقی  های  پژوهش   بورکهارت

  و  سمت  به را معاصر سازی ساختمان و ساخت  ساختمان بورکهارت متفکرانه دستاوردهای

   داد؟ سوق معماری سوی

 مرز بی و محدود فضای کیفیت، به  کمیت  تبدیل معمار، :هاواژه کلید 


