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  :چكيده

 راههاي شناخت مكانت و ارزش بسياري از موضوعات در واصل گردانيدن انسان به آرمانهاي معنوي                معماري يكي از         
                        . انـد كـرده  بـه هويـت تعبيـر        را اسـت كـه آن       بـسيار مهـم    در عـالم     وي شناخت جايگاه    ي،در وصول به آرمان انسان    . است

در مـورد   كـه   هنر يكي از اصلي تـرين آنهاسـت  ، دير باز مورد توجه بوده  هر آنچه به احراز هويت معنوي انسان انجاميده از        
  دوره صـفويه،    مطالعه تطبيقي شيوه شهرسازي رنسانس و مكتب اصفهان        بااين مقاله   . هاي معماري نيز مصداق دارد    سبك
 دوره رنـسانس  و رم ابتدا نحوه توسعه و گسترش اصفهان دوره صـفويه . ه مشترك برخواسته از نيازهاي انساني يافت      يپاسخ

بررسي تناسبات و محـاوره فـضايي اجـزا و        . مقايسه و سپس ارتباط مراكز قدرت سياسي با مراكز مذهبي بررسي شده است            
عناصر شكل دهنده و بررسي تطبيقي نگرش معنا گرايانه در طراحي دو ميدان تبيين قالب هـاي مـشترك مراتـب عـالي و                   

  .روحاني هنر خواهد بود
        

    
  
  
  

 ، تناسـبات و محـاوره فـضايي       ،حـاكم معنويـت قـدرت     ،  فضايي -مجموعه هاي كالبدي  ،  هويت معنوي  :كليد واژه ها  
  نگرش معناگرا
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  مقدمه
  

در گفتگوي معماري و شهرسازي ملل با يكديگر نيز همين امر           . است  بحث هاي مشترك براي آغاز   اساس گفتگو شناخت زمينه     
لگوي  پالن شبيه به هم و يـا وجـود يـك قـوس مـشابه در دو           اما زمينه مشترك آن الزاماً وجود يك ا        ، قدرت سياسي  ؛مصداق دارد 

يعني اينكه هيچ الزامي وجود ندارد، نوعي از يك سـتون يونـاني             .  معلول زمينه مشترك هستند     موارد بلكه اين . يستكشور متفاوت ن  
بسياري از بناها به دست معماراني در بنايي كه در ايران واقع است دليل بر وجود تعامل سازنده بين دو كشور باشد، چرا كه مي دانيم                  

  . شدندآمدند، ساخته ميكه در جنگ ها به اسارت درمي
دو اثر معماري يا شهري با توجه به آثار شكلي و معنايي مشترك كه هـر دو در                   هاي  تكوين  رسد بايد ريشه  بنابراين به نظر مي         

هاي مشترك  ر داد تا به علل وجودي آنها پي برد و در اين مرحله، علت             اند را مورد بررسي و مقايسه قرا      يك دوره زماني طراحي شده    
  . اي براي برقراري ارتباط جديد قرار دادرا زمينه

گيري دولت صفوي و از آن ره مكتب اصفهان در شهرسازي را مي توان با سازمان يابي دول مركزي و قاهر اروپايي دوره          شكل      
نـسبت بـه    ) در زمينـه شهرسـازي    (ايسه، سازمان ديواني دولت صفويه و سبك هنـري ناشـي از آن              با اين مق  . رنسانس مقايسه نمود  

ــايي    ــشورهاي اروپ ــري ك ــي و ســبك هن ــازمان دولت ــه شهرســازي(س ــسانس) در زمين ــو دارد 1در دوره رن ــه جل ــامي ب ــوز گ  2 هن

ـ    ميدان نقش جهان اصفهان تنها فضاي شهري عمده است كه نسبتا دس   .)95،صفحه1378حبيبي،( عنـوان  ه ت نخـورده بـاقي مانـده و ب
 ، معتقد است كه شاه عباس براي طرح اين ميدان         3هاينس گوبه . نمونه فضاي شهري در مقياس شهر مي تواند مورد بحث قرار گيرد           

  . ميدان كهنه اصفهان را الگو قرار داده است
در اطـراف   . هاي ميانه بـوده اسـت      اصفهان در سده   ميدان كهنه اصفهان كه امروز اثري از آن باقي نيست از عناصر اصلي شهر                   

 تـا قـرن   اهراًظـ  قيصريه و نقاره خانه قرار داشته اند كه اغلـب آنهـا         ، بازار ،ها كاخ ،مدارس ،ميدان كهنه عناصر مختلفي مانند مساجد     
  . )25،صفحه 1371توسلي،( اندهفدهم ميالدي پا برجا بوده

ـ    طراحي ميدان كامپيدو ليو در رم بد                مجـسمه سـاز نقـاش معمـار و شـاعر ايتاليـايي در شـمار                 ،)1464-1575 (ژست ميكـل آن
 اسپراي ريگن معتقدند كـه       نظير رود تا آنجايي كه برخي از طراحان شهري معاصر        ترين آثار طراحي شهري جهان بشمار مي      برجسته

هـر قـدمي و هـر درنگـي و هـر            . نرسيده است  ،آوردهثر به دست     تنها با يك ا    ژهيچ معماري در طول تاريخ به موفقيتي كه ميكل آن         
  .)62،صفحه 1376توسلي،( اي و هر نگاهي با تجربه بصري غني يي همراه استلحظه

  

  روش تحقيق 

آيد كه در ابتداي تحقيق يك بررسي تاريخ نگارانه صورت خواهـد            اين تحقيق از لحاظ محتوا نوعي پژوهش كيفي به شمار مي                
مبتنـي بـر    ) چـارچوب نظـري   (  تفسيري خواهد بود كه رويكرد پژوهش      - پژوهش متكي بر روش تحقيق تاريخي      پذيرفت اما اساس  

  .شكلي و معنايي است  محيطي،عوامل تاثيرگذاري 
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  توسعه و گسترش شهر

شـهر بـه    توسعه در اصفهان بي هيچ مداخله سنگيني در بافت كالبدي و سازمان فضايي كهن، راستاي توسعه و گسترش تـازه                           
 فضايي به كار گرفته     -هاي كالبدي بارزترين تركيب كالمي مكتب اصفهان در مجموعه      . 4گردداي منطقي و بخردانه تعريف مي     گونه
 در گـسترش    .)96،صـفحه   1378حبيبي،(  يك ميدان و يا مركز ثقل خواهد بود        واجدبر اين مبنا هر مجموعه زيستي از اين پس          . شودمي

. چرا كه نمونه يـي عـالي از تـداوم فـضاي مثبـت اسـت       ،ز از جنبه مفهوم و طرح تصوري شايان توجه استتاريخي اصفهان فضا ني 
 در زمان شاه عباس اول بر زميني افق نما در حدود نيم فرسـنگي جنـوب شـهر      ،پانصد سالي پس از مسجد جامع سلجوقي       ،اصفهان

 سـاخت مـي  يي صفوي مـرتبط   دان سلجوقي را با اين فضاي هسته       مي ، از طريق نظام فضايي بازار       ،ميدان نقش جهان  . كهنه بنا شد  

      .)123، صفحه 1380اردالن،(
 ، اساساً كمتر امكان بازسازي كامل يك شهر وجود داشت، از ايـن            5 در همين دوران در ايتاليا به علت وسعت شهر و افزايش جمعيت           

اي نيز در خـارج از  هاي منطقههاي اصلي كه به صورت جاده  بانهايي از شهر با ايجاد فضاهاي عمومي و خيا        رو باززنده سازي بخش   
 اســتهــاي عــصر رنــسانس ايتاليــا در زمينــه شهرســازي شــد، از ويژگــيشــهر امتــداد يافتــه و رشــد بيــشتر شــهر را باعــث مــي

ثابه خط نيرويي است  اساس طراحي ميدان كامپيدو ليو بر محوري استوار است كه به قول ادموند بيكن به م   . )168،صفحه1368موريس،(
را  گويد اين محور را بعدا فرانسويان مطالعه كردنـد و آن     گيدئين مي  .كنديعني خطي كه همچون عامل موثر و تعيين كننده عمل مي          

  .)65،صفحه 1376توسلي،( محور مادر ناميدند و اساس ستون فقرات شهر سازي قرن هجدهم شد
كنـيم كـه    مشاهده مـي  )2تصوير شماره   ( و مكتب اصفهان   )1تصوير شماره    (نسانسهاي شهرسازي ر  در يك مقايسه كلي بين شيوه     

  از وجـوه مـشترك طراحـي شـهري ايـن دو          » تعريف يك مركز ثقل شـهري     «و  » فضاهاي شهري در مسير ارتباطات تعريف شده      «
  . 6باشدمي
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  

  ساختار شهر اصفهان در دوره صفويه :2تصوير شماره                               نسانس                ساختار شهر رم در دوره ر :1تصوير شماره 
  )13صفحه ،1376هردگ،(: مأخذ                                                                       ) 197صفحه،1368موريس،(: مأخذ
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  مراكز قدرت سياسي و ارتباط با مراكز مذهبي

اي از  به قدرت رسيد با احداث ميدان شاه به عنوان نمايش خـارق العـاده             )  ميالدي 1587 – 1629(كه شاه عباس اول     هنگامي        
 1502 – 1554(ها قبل، احتماالً از زمان حكومت شاه اسماعيل         ميدان شاه سال  . قدرت خود، شهرسازي در مقياس عظيم را رواج داد        

مماس با مسير بازرگـاني     » جديد«ميدان  . سجد جمعه به مكان فعليش انتقال يافته بود       ، از مكان سابقش واقع در نزديكي م       )ميالدي
    .)13،صفحه 1376هردگ،( قديمي استقرار يافته بود كه از دروازه شمالي شهر به سمت رودخانه امتداد داشت

 باستان بوده و نخستين مكـان مـذهبي      ترين تپه از ميان هفت تپه رم است، مقر سنا كه هيئت حاكم رم             تپه كاپيتول كه معروف         
هاي باستاني شهر از قرن هشتم تا قرن دوازدهم ميالدي نخست بازار و به همراه آن مقـر  به دنبال ويراني ساختمان. شهر بوده است 

 حاكم شهر از هو ليفوروم بـه كـاپيتول منتقـل شـده و بـدين ترتيـب كـاپيتول بـه مركـز سياسـي رم قـرون وسـطي بـدل گرديـد                                  

توان به قصد ميكـل آنـژ        ميالدي طراحي شد مي    1539 سال   بهدهي ميدان  كامپيدوليو كه تقريباً        در سازمان  . )200،صفحه  1368ز،جيم(
  دريافت كه در مقابـل مركـز قـدرت مـذهبي رم           ) حتي در سطحي ظاهري   (مركز قدرت سياسي رم به آن را         در خصوصيت بخشيدن  

ن امر خواسته پاپ پاول سوم حاكم رم بوده كه اين تپه باستاني را كه يـك زمـاني مظهـر                     البته شايان ذكر است اي    . قرار گرفته است  
  .)435، صفحه 1374گاردنر، ( رفت به نماد قدرت رم در عهد پاپ ها تبديل كندمعنوي و سياسي رم به شمار مي

رسـد، اينـست كـه هـر دو          به نظر مـي    بنابراين آن چيزي كه به عنوان هدف اصلي و مشترك از طراحي و اجراي اين دو فضا                       
، سعي در تأكيد بر توليد مراكز قدرت سياسـي          7شود  قدرت سياسي پس از تسلط بر اوضاع كشور كه دوران رنسانس هر دو ناميده مي              

ـ 8جديد در عين برقراري ارتباط با معنويت حاكم بر جامعه     سبت بـه   دارند كه هر دو به منظور و مقصد خود كه همانا آراء عامه مردم ن
  .اندباشد، دست يافته حكومت مي

  

  تناسبات

 به عنوان مركز جديد شهر و نماد دولت قاهر و قدرتمند صفويه، بـا آن كـه الگـوي خـود را از                        )3تصوير شماره    ( ميدان نقش جهان  
 نظمـي كـامالً منطقـي       ولي اين الگوي كهن را    . 9گيردميدان كهنه اصفهان، ميدان حسن پادشاه تبريز و ميدان عالي قاپو قزوين مي            

توان با دقـت  پردازد كه اين را ميبي نظير به تركيب و تنظيم هندسي و فضايي عناصر پيراموني و دروني آن مي بخشد و با دقتي  مي
هندسي و تناسبات فضايي مطروحه در دوره رنسانس و بعد از آن در  خلق  سازمان فـضايي نمـادين و فـضاهاي شـهري سـاخته و                             

معماري شهري و سازماندهي فضايي مكتـب         )95،صفحه  1378حبيبي،(  ميكل آنژ مقايسه كرد     و  چون لئوناردو داوينچي   ديافراپرداخته  
كند و همه عناصر به منزله يـك تركيـب هنـري و كالمـي               اصفهان بيش از بيش بر اصل تعادل و توازن و تقارن موضعي تأكيد مي             

 ديگر آن است كه هر چند وسعت ميدان توانايي جمع كردن عناصر عمده بصري را                 نكته .شوندبراي بيان اين اصل به كار گرفته مي       
 پيوندنـد مـي   زمـين و آسـمان بـه هـم           ، اما در اين فضاي افقي وسيع و باز كه روي به آسمان گـشوده اسـت                ،كنداز ناظر سلب مي   

  .)57،صفحه1371توسلي،(
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  )68،صفحه1376توسلي،(: مأخذ   كامپيدو ليو در زمينه شهري -4  شمارهتصوير    ) 27،صفحه1371توسلي، (:   مأخذهريمينه شمجموعه نقش جهان در ز -3  شمارهتصوير 

  
اي هر ساختمان را به طور متقارن       زميكل آنژ استدالل كرده بود كه معماري بايد تا جايي از شكل بدن انسان پيروي كند كه اج                       

هـا  ها، با بينـي، ميـان آن   و يگانه قرار دهد و تناسبي چون تناسب ميان بازوها با بدن با چشممتناسب در پيرامون يك محور مركزي    
  .پديد آورد

واحد مـشابهي درضـلع   هايي، حاميان را متقاعد كرد كه كاخ شهرداري بايد با ساختن به احتمال زياد او بر اساس چنين استدالل        
 اي بــراي نمــاي آن نيــز تهيــه كنــدادل درآيــد و مــي خواســت طــرح تــازه بــه صــورت متعــ)4تــصوير شــماره  (شــمالي ميــدان

    .)437،صفحه1374گاردنر،(
اين موزه با همان زاويه كاخ شـهرداري نـسبت           .داد  روبروي اين دو كاخ بناي سوم يعني موزه جديد كاپيتولين را قرار            ژميكل آن       

 فضاي ذوزنقه شكلي پديد آورد كه مجسمه در مركـز آن            ، ميان سه بنا    طوري كه  ، درجه طراحي شد   80به كاخ سناتورها يعني زاويه      
ايـن  . آيـد هاي كامال هندسي رنسانس يك تغيير و دگرگوني به شـمار مـي            به گفته ماتين شكل ذوزنقه ميدان در مقايسه ميدان        . بود

  .)65،صفحه 1376توسلي،( جاذبه فضايي خاصي دارد ،فضاي ذوزنقه شكل هر چند كوچك است
هاي طراحان، قطعاً بر تأثير تناسب، تقارن و تعادل در طراحي كه برخواسته از فطرت تكامل يافته بـشر                   ك مقايسه كلي بين ايده    در ي 

   .شوداست، تأكيد مي
  

  تباين و محاوره فضايي 

ميـدان را بـه     آن چنان استوار و قاطع است كه همه ضـلع جنـوبي             ) جامع نه و(در ميدان نقش جهان حضور مسجد بزرگ شهر               
دهد و سلطه فضايي خويش را چه از طريق سردر بزرگ و منارها در زمينـه نخـستين و چـه از طريـق گنبـدها و                           خود اختصاص مي  

در ضلع شمالي، سردر بـازار بـزرگ، در عـين اعـالم حـضور روشـن و صـريح سـازمان               . گستراند  ها در پس زمينه بر ميدان مي      ايوان
لع جنوبي برآيد، با صراحت كالبدي و اسـتقالل         ضاقتصادي شهر در مجموعه مركزي، بي آن كه در مقام برابري و يا قرينه سازي با                 
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هاي بازار را بـه سـوي   نشيند و بازوهاي خود را از طرفين به سوي آن گشوده و راسته        ميشكلي، به محاوره و گفتگوي فضايي با آن         
  . گردددواند و بدين ترتيب آهنگي موزون از تركيب حجمي و محاوره فضايي در اطراف ميدان را سبب ميمسجد مي

  
  
  
  
  
  

                              
                                                   

  
  

  
  )19،صفحه 1376هردگ،(: مأخذ                                                                نقش جهان  و عناصر ساختاري -5  شمارهتصوير

  

مـوني را   در ميان ضلع غربي عمارت عالي قاپو، با معماري كامالً متفاوت و برانگيزاننده خود تباين كامل فضايي از مجموعـه پيرا                         
اي از اقتـدار و سـلطه    ذرهامـا اين عمارت با آن كه بر آن نيست تا شكوه و جالل مسجد را تحت الـشعاع قـرار دهـد           . داردي م اعالم

و سرانجام در ميانه ضلع شرقي ميدان و در برابر عمارت عالي قـاپو، مـسجد شـيخ    . گذاردنمي فرو  را نيز   است دولتي را كه بيانگر آن    
هاي متعدد، آخرين كالم در تبلور كالبدي انگاره ها و عقايد مـذهبي، معنـوي و    ها و رواق  يچ صحن و حياط يا شبستان     ه  لطف اهللا بي  

عـالي  (توان گفت كه ميدان نقش جهـان عناصـر حكـومتي    در يك كالم مي .)98 ،صـفحه  1378حبيبي،( داردعشق و اشراق را بيان مي     
و شهر را در قالب يك مجموعه گرد هم آورده و گفتگـويي مـؤثر           ) بازار(، تجاري   )هللامسجد امام و مسجد شيخ لطف ا      (، مذهبي   )قاپو

  . )5تصوير شماره  (بين آنها برقرار ساخته است

  فـراهم نمـودن   .  در پـي آن بـوده اسـت        ليواين همان چيزي است كه هنرمند رنسانس، ميكـل آنـژ در طراحـي ميـدان كامپيـدو                     
  :          چنين استآننظر  توماس  اشبي در توصيف .  متفاوتاي هماهنگ با كاركاردهايمجموعه
بازسازي پاالتسو كانسرواتوري و حذف هويت و ماهيت قرون وسطايي ساختمان و ايجاد نمايي مناسب و مطابق با نماي                    -1

  پاالتسودل سناتوره
 هاي نامناسبسازي تمامي منطقه از كاربريپاك -2

 و برج پاالتسو سناتوري و مجسمه مـاركوس آئورليـوس گذشـته و در تقـارن و       ايجاد كاخي جديد بر محوري كه از مركز        -3
  .باشدمتعادل با پاالتسو كانسرواتوري مي

 )201،صفحه 1368موريس، ( هاي جديدي براي ارتباط با پياتزا  از طريق محور اصليبناي پله -4
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  )201،صفحه 1368موريس،  (:                                                   مأخذ                      كامپيدوليو و عناصر ساختاري آن -6  شمارهتصوير
                                                                      

فـضايي مركـب از   . د ميكل آنژ تمام اين مجموعه را رو به رم قرون وسطايي در نظـر گرفتـه اسـت           شوهمان طور كه ديده مي           
  .)6تصوير شماره  (شودميدان، پلكان و شهر كه در عين حال يك بناي واحد محسوب مي

 ميـدان و شـكل      بـدون فـرم بيـضي وسـط       . يكي از مهمترين ابعاد كامپيدو ليو نحوه طراحي زمين است         «: گويدادموند بيكن مي      
   »هاي پيرامـون آن، وحـدت پيوسـتگي ايـن طـرح، ميـسر نبـوده اسـت        اي دو بعدي سطح آن و همچنين امتداد سه بعدي پله    ستاره

  .)201،صفحه 1368موريس، (
  

  نگرش معنا گرا

اري را در كالبـد آن   معمـ ، با پرداختن به دستاوردهاي تمدن اسالمي ايـران       "اصفهان تصوير بهشت  "هانري استيرلن در كتاب            
در اينجا شيئ يا اثر هنري ابزاري است براي رساندن پيام هـاي معنـوي و         .داندبيند بلكه آن را نمودي از معاني پر رمز و راز مي           نمي

     بـراين اسـاس     .)427،صـفحه   1384معماريـان،   (گيرنـد   محققين اين حوزه از دنياي فلسفه و دين شناسي و تاريخ هنر بهـره مـي               . معنايي
كه حياط در  كندبدين ترتيب در مسجد امام اصفهان بيننده مالحظه مي     . به باغي حقيقي و دائمي تشبيه كرد       توان حياط مسجد را   مي

اهميـت تزئينـات    ، )مثل ميدان  (به اين اعتبار هر چه فضا وسيعتر باشد       .  پوشش كاشي عالي از نظر رنگ است        واجد تمام سطوح خود  
ي همچون غار مرطوب درون باغ است و يا گنبد درختي با تـاجي از            ايوان نيز تعبيري از حفره     .)160، صفحه   1377استيرلن ،   ( كمتر است 

  .اندشاخ و برگ سبز كه همگي ميدان را در بر گرفته
اي ميـدان و عنـصر مجـسمه در         اي درون يك بيضي كه با شـكل ذوزنقـه         سازي ميدان به شكل ستاره    در كامپيدوليو طرح كف         

بيكن عقيده دارد كه بدون شـكل بيـضي         .  پيشنهاد شد  ،سط ميدان به مثابه عنصر نظم دهنده وتظاهر رم دوران قيصر متناسب بود            و
اي و تركيب سه بعدي پلكان پيش آمده مقابل كاخ سـناتورها حـصول وحـدت و انـسجام در                 كف و طرح دو بعدي كف سازي ستاره       

ميكل آنز بـراي مـرتبط كـردن ايـن     ":نويسد گاردنر مي. يدي به فضاي ميدان داد  طرح كف نظم جد   .توانست ميسر شود  طراحي نمي 
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فرشي با طـرح    اي بيضي شكل برايش ساخت و آن را در مركز سنگ           پايه ،با ساختمانهاي اطراف  ) مجسمه مركز ميدان  (پيكره عظيم   
  نـصب كـرد    ،انـد هـاي ميانـه بـوده      سـده  اش احتماال متضمن اشـاراتي از احكـام نجـوم باسـتاني يـا             بيضوي كه رئوس دوازده گانه    

   .)69،صفحه 1376توسلي،(
دنيايي هماهنـگ و    . دنيايي پر از رمز و راز       . شودبا اتصال هنر به منشاء آسماني آن دنيايي ديگر روبروي مورخ هنر گشوده مي                    

ــا  . تحــت فرمــان يــك خــالق ــه عنــوان هــدف هنــر معن ــسياري از موضــوعات را ب ــد آســماني ب                      نمايــديي مطــرح مــيايــن پيون

  . )435،صفحه 1384معماريان، (
 

 گيرينتيجه 

هـا يـا   هاي هنر بايد بـا ايـده  هاي بارز مراتب هنر و به خصوص مراتب عالي و روحاني ان در اين است كه ظرف             يكي از ويژگي        
                        روحـاني را در قالـب هنرهـاي دنيـوي بـه نمـايش درآورد      تـوان معـاني عـالي عرفـاني و       لذا نمـي  . محتوا متناسب و هماهنگ باشد    

  .)203،ص1384نقي زاده،(
ميكل آنژ در شـعري  . وي با هفتاد سال سن، سرمعمار شهر رم شد.  معماري ميكل آنژ در كامپيدوليو ثمره دوران پختگي عمر اوست         

  : گويد ه است مياي موسوم به شب كه خودش آن را ساختكه از زبان مجسمه
  »!آهسته صحبت بدار! آه. پس جرأت نكن مرا از خواب بيدار كني  نديدن و نشنيدن را من خوشبختي مي دانم«

را بـه ايـن     » كاپيتـل «به نظر مي رسد وي      . گويدوي از سر قصد مراد خويشتن را از زبان چيزهايي به ظاهر غيرذي روح  باز مي                    
  پوشالي عصر خود باشد و آن را نمودار عشق جنون آميـزش بـراي آزادي از دسـت رفتـه فلـورانس              نيت ساخته كه يادگاري بر رژيم       

  .)77 ، صفحه 1374گيديين، ( داند، رويايي كه در سنگ تجسم و تبلور يافته استمي
ود به اين عـالم     او با هشدار خود شرط ور     . داند كه عشق به آزادي تضمين فطرت پاك يك انسان است          معمار نقش جهان نيز مي        

تـا زمـاني   . رسيدن به اين المكان با آزادي روح از عاليق تن امكان پذير اسـت       . شرط ورود آزادي و آزادگي است     . سازدرا مطرح مي  
  .)22 ،صفحه 1377الهامي، ( هاي ما در بندندزنيم جانها و در انديشه تصاحب و تملك پرسه مي كه دلبسته دلبستگي

 رمز است و بـدين علـت جـز          ، بلكه هنر مقدس   ، فراخواني و يادآوري احساسات يا انتقال تاثرات نيست        ،دسهدف غايي هنر مق         
 زيرا الگوهايش بازتـاب واقعيلـت مـاوراء         ،ريشه و اصل آسماني دارد    ...  از هر دستاويزي مستغني است       ،وسايل ساده و اولين و اصلي     

  و بدين گونه روح انسان را از قيد متعلق به واقعيات درشـتناك و ناپايـدار     هنر مقدس نمودگار سرشت رمزي عالم است       .عالم صوراند 
   .)10،صفحه 1369بوركهارت، ( رهاندمي
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