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چکيده
کربن در طره عام تطبيقی خود ،جایگاهی ویژه برای فلسفۀ تطبيقی هنـر قائـل اسـت؛ فلسـفۀ
تطبيقی هنر با نشان دادن مشترکات انضمامیتر فرهنگهای دینی ،امکان برابر نهی آنها و کشـف
تناظرات موجود را سهلتر میکند؛ این رویکرد بـا روش «تأویـل بـاطنی» یـا پدیدارشناسـی (البتـه
پدیدارشناسی به معنایی کربن مراد میکند) ميسر خواهد بود؛ این تأویل بـاطنی مبتنـی بـر دریافـت
خاصی از زمان و حقيقت است که فهم به معنای واقعی کلمه که چيزی جز «وعی» نخواهـد بـود را
ممکن میسازند .به رأی کربن ما با این تأویل باطنی میتوانيم بدون درافتادن به دام تناقضگـویی،
قرابتهای موجود ميان اجزاء یک اثر هنری در گوشهای از عالم را بـا سـاختارهای مشـابهی کـه در
مکانهای دیگر یافتنی هستند ،مقایسه کنيم و تطبيق دهيم؛ کاری که در صورت توفيق مهيا کننده
زمينههای گفتگو در دیگر عرصهها نيز خواهد بود .تالش ما بر این بـوده اسـت تـا بـا بررسـی ایـن
تالش تطبيقی کربن ،به فهمی از الگویی که بر مبنای آن ،این «فلسفه تطبيقی هنر» رخ مـیدهـد،
دست یابيم؛ کاری که با طره نمونههایی از نوشتههای کربن که در این چهارچو قرار می¬گيرنـد،
صورت پذیرفته است؛ ازاینرو نوشتار حاضر با معرفی عناصر روش شناسـانهای آغـاز مـی¬شـودکه
هانری کربن در تدوین فلسفه تطبيقی هنر به کار میبندد و با پژوهشـی در تحليـلهـای او در ایـن
چهارچو پایان خواهد پذیرفت.
واژگان کليدی :هانری کربن ،فلسفه تطبيقی هنر ،پدیدارشناسی ،تأویل.
 پژوهشگر فوق دکتری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،تهران ،ایرانseyedrahman@gmail.com .
 دانشيار فلسفه هنر دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایرانamir.nasri@yahoo.com .
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مقدمه
فلسفۀ (حکمت) هنر اسالمی بر دستهای از آیات و روایـات اسـتوار شـده کـه دامنـۀ
تفسيری وسيعی را به خود اختصاص دادهاند؛ دامنۀ تأثير این نصوص هم در تلقـیهـای
عارفانه درباره هنر و زیبایی و هم در چهارچو هـای شـریعت مدارانـه گسـترده بـوده و
گونها ی یکدستی در عرصه خلق و فهم آثار هنری سنتی اسالمی به وجـود آورده اسـت.
ازاینرو ،تحليل کربن دربارۀ فلسفه هنر اسالمی همچون هر مطالعۀ دیگری باید با توجه
به این سنت و ارتباطی انجام شود که تحليلگر با آن برقرار میکند .بر این اساس ،دور از
انتظار نخواهد بود که بررسی نظریۀ پدیدارشناسانه کربن دربارۀ هنر ،بـه نـاگزیر تـا حـد
زیادی به تحليل حکمت هنر اسالمی -ایرانی تبـدیل شـود؛ ایـن واقعـه بـيش از آنکـه
برخاسته از کم گویی کربن در با هنر باشد ،ناشی از قبو تام سـنتی اسـت کـه جـایی
برای استقال رأی برای او باقی نمی گذارد .بدین ترتيب کار کربن در عرصۀ فلسفۀ هنر
اسالمی ،همانند سایر ابعاد اندیشه او ،بيش از آنکه تحليلهای پدیدارشناسانه را به ذهـن
متبادر کند ،بازگوی د بستگی او به «تفکری باطنی» اسالمی است؛ تفکری کـه در آن،
زیبایی در کنار هستی و عشق ،سه مؤلفۀ اساسی قابل انتزاع از تمامی هستندهها و یکـی
از عناصر مقوم جهان هستی محسو میشود (کربن)63 :1393،؛ ازاینرو یکـی از ابعـاد
هستی هر هستندهای ،زیبایی آن است ،چيزی که ریشه در اصل سنخيت ميـان علـت و
معلو دارد؛ زیرا خداوندی که مبدع همه چيزهاست ،مظهر جما و زیبایی نيز هست .بـا
این رویکرد زشتی در عالم هستی به معنـای غيـا زیبـایی اسـت و هماننـد غسـق در
نورشناسی سهروردی حيثيت استقاللی ندارد .کربن ،هماهنگ با سـنت معنـوی ایرانـی،
درک زیبایی را در همه ابعادش همزمان درک خویش ،جهان و حقتعالی مـیبينـد و بـر
شأن پيامبرانه زیبایی تأکيد میکند .او چنانکه «کاتلين رِین »1میگوید« :مردی است که
کربن هم داستان با صوفيانی چون روزبهان و ابن عربی ،پيوند مخصوصی ميان هر پيامبر
با جما بهعنوان صفت خداوند و مظهر تام حضرت او ،تشخيص مـیدهـد و بـر جمـا
محوریِ نبوت محمدی تأکيد میکند« :بههيچوجه جای شگفتی ندارد اگر میبينيم که در
تصوف ،پيامبر اسالم را پيامبر دین جما میداننـد؛ چيـزی کـه سرشـار از تـداعیهـای
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افالطونی است» (کربن)54 :1395،؛ احتماالً مـراد کـربن از «تـداعیهـای افالطـونی»،
نسبتی است که افالطون بهطور مثا در رسالۀ «مهمانی» ميان عشق و زیبـایی برقـرار
میکند یا تفسيرهای نوافالطونی از افالطون که بر پيوند ميان حقيقت ،عشـق و زیبـایی
تأکيد میکند؛ اما عالوه بر این ،کربن ما را با یک معنای پيامبرانه زیبایی روبرو میکنـد؛
چيزی که باید در آن تدبر کرد:
«خاصان عشق در سلوکشان دو د مشغولی جدی دارنـد :بایـد در معنـای پيامبرانـه
زیبایی تدبر کنند و این معنا را مکشوف دارند و متجلی سازند و نيز باید آگـاه باشـند کـه
مراتب این تأویل زیباییشناختی ،تأویل هستی آدمی نيز هست» (کـربن 125 :1371 ،و
کربن)46-41 : 1390 ،
بنابراین محور فلسـفۀ هنـر و زیبـاییشناسـی معنـوی ایـن اصـل اسـت کـه درک
زیباییهای طبيعی و انسانی ،خلق «کار هنری» ،فهم آن و تلذذ از آن ،ملال موهبتی الهی
است و باید در جهت نيل به کمـاالت معنـوی قـرار بگيـرد .بـدین ترتيـب آثـار هنـری
«معنوی» یا «باطنی» از منطق واحدی تبعيت میکنند و اهداف مشترکی دارنـد؛ چنـين
است که بخشی از تالش تطبيقی درازدامن کربن ،پدیدارهای هنری و زیباییشـناختی را
نيز در بر میگيرد.
کار ما در اینجا تحليل چهارچوبی است که کربن برای توسعۀ طره تطبيقی خـود بـه
عرصۀ هنر به کار میبندد؛ در این مسير هرچند نمونههای عينی کـه بتـوان آنهـا را در
حيطۀ «فلسفه تطبيقی هنر» جای داد ،چندان زیاد نيستند ،اما آنچه برای ما اهميت دارد،
چهارچوبی است که کربن برای پژوهشهای خود به کار میبرد .بنمایۀ این چهـارچو
که سهشاخۀ عمدۀ تطبيقی کربن؛ یعنی دینشناسی تطبيقـی ،فلسـفه تطبيقـی و فلسـفه
تطبيقی هنر (که ذیل عنـوان جـامع «الهيـات تطبيقـی» قابـلتعریـف هسـتند) را قـوام
می بخشد ،تلقی پدیدارشناسانه کربن از دو مقولۀ حقيقت و زمان است .این تلقی ،چنانکه
خواهيم دید مبنایی برای تطبيق و گفتگوی فرهنگی در همه زمينههـا ازجملـه «فلسـفه
تطبيقی هنر» فراهم میآورد .در این راستا ،ابتدا تلقی کربن از دو مقوله اساسی حقيقت و
زمان را بيان میکنيم و پ از آن مسائل عمدۀ زیبایی تطبيقی کربن بررسی خواهد شد.
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 .1حقيقت
اساس پروژۀ عام تطبيقی کربن دریافتی است که او از حقيقت و زمان ارائه مـیکنـد.
کربن به دنبا ارائۀ دریافتی از حقيقت بود که تفاهمهای موجود ،در ميان فرهنـگهـای
بهظاهر متفاوت و حتی متعارض را برجسته کند .کربن معتقد است همانگونه که با درک
صحيح فرضيات یک مسئلۀ علمی و کاربست درست ابزارهای تحقيق میتـوان حقيقـت
یک قضيۀ علمی را درک و اثبات کرد ،فهم حقـایق روحـانی نيـز مسـتلزم فهـم و درک
مفروضات این حقایق و استفاده از ابزارهای کارآمد برای چنين درکی است .این حقـایق
روحانی تنها با تصور امکان آنچه کربن «الهام نبوی آزادانه» مینامد ،ميسر است( .کربن،
 1392الف )280 :این «الهام نبوی آزادانه» به معنای نو شدن عهد نبـوی اسـت کـه تـا
عارض جان مؤمنان نشود ،حقایق روحانی نيز بر آنهـا مکشـوف نخواهـد شـد .کشـف
حقيقت برای کربن ،منوط به بروز «وجه مفعولی» 2است (چيزی کـه مـثالً عامـل اوليـه
دریافت های نوآیين است که لوتر از مسيحيت پيدا میکند .ازاینرو آگـاهی از حقيقـت و
آگاهی حقيقی مستلزم ایجاد ظرفيت پذیرش آن است؛ اما این آگاهی بيش از آنکـه بـه
پ زمينۀ فلسفی غربی تعلق داشته باشد ،به تصوف ایرانی وامدار است .چنين است کـه
کربن از اصطالحات متافيزیکی نظير آگاهی و فهم عبور میکند و به واژه «وعی» توسل
میجوید .وعی برای کربن نوعی آگاهی زیسته است؛ آگاهیای است که تنهـا بـا برقـرار
ساختن یک ارتباط حياتی -بخوانيد انتولوژیک) برقرار میشود:
«عمل وعی به معنای درونـی ببـاطنیا اسـت کـه جـز در شـرایط خـاص آشـکار
نمیشود .شرط نخست از ميان اینهمه شرایط این است که در خود زندگی ميان مفسر و
موضوعی که متن وی دربارهاش بحث میکند ،رابطهای وجود داشته باشد .شـرط دیگـر
که همينقدر ضرورت دارد این است که یک «رابطۀ حيـاتی» یـک مشـارکت تمهيـدی
ميان مفسر و مؤلف که در آن متن از این موضوع بحث میکند ،وجود داشته باشد؛ بدین
ترتيب هرمنوتيک یک عالم شخصی است ،کما اینکه نزد رواقيون چنـين بـوده اسـت و
توفيق فنی آن درگرو دستيابی به اعتبار عينی خواهد بود» (همان.)287 :
«وعی» تنها وقتی حاصل میشود که شرایط آن فراهم شده باشد و نخسـتين شـرط
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برقراری ارتباط شخصی و وجودی ميان «مفسر و موضوعی که متن وی دربارهاش بحث
میکند» است؛ مثالً اگر قرار باشد آگاهیای از سـنخ «وعـی» در خصـوص «افالطـون
الهی» صورت بندد ،باید «همراه با او»« ،فلسفه پردازی» کـرد؛ لـذا «افالطـون را فقـط
کسی میفهمد که در همراهی با افالطون فلسفهپردازی کند» (همان.)288 :
کربن وعی را مترادف « ،»comprehendeکه به معنای احاطه ،دربرداشتن و متضمن
بودن است در نظر میگيرد؛ وعی «واردکردن آن بمعلوم ادر خـویش ،در نحـوه وجـود
خاص خویش ،به نحوی از انحاء است .کسی که آن را در خـویش وارد نمـیکنـد در آن
سهيم نمیشود»(کربن 1392،الف .)287 :بدین ترتيب آگاهی حقيقی برای کربن؛ یعنـی
وعی ،نوعی آگاهی است که از طریق ارتباط زیسته ميـان آگـاهی و متعلـق آن محقـق
میشود؛ بهعبارتدیگر وعی موکو به یک انتولوژی است که برحسب آن بـاال رفـتن از
مدارج فهم (وعی) وابسته با اشتداد وجودی است؛ این تفسير برای کسـی کـه در سـنت
فلسفی – عرفانی ایرانی – اسالمی رشد کرده است غریب نيست؛ باال رفتن از پلههـای
معرفت مستلزم قوتی است که از طریق تقویت بنيه وجودی طالب معرفت حاصل میآید.
از سوی دیگر «رابطۀ حياتی» ميان مفسر و مؤلف که کربن بـه آن اشـاره مـیکنـد ،بـه
معنای درنوردیدن تاریخ مادی و حضور مفسر در محضر مؤلف و کسب فيض مستقيم از
اوست؛ لذا تئوری آگاهی (وعی) کربنی مستلزم درک خاصی از زمان است .درکی که تـا
حاصل نياید امکان تحقق آگاهی سره؛ یعنی وعی مهيا نخواهد شد .درکی کـه مسـتلزم
یک «متافيزیک حضور» است« :عمل وعی باید در زمان حا اتفاق بيفتد؛ زیرا وعی بـه
معنای درهمتنيده شدن عالم و معلوم است؛ ازاینرو در کنـه عمـل وعـی مسـئله زمـان
مطره است» (همان .)251:بر این اساس آن یک «فکر یا متفکـر» فـارد از چهـارچو
علی زمانی و به دور از کژبينیهای اصالت تاریخی نگریسته میشود« :متقاعد میشـویم
که گذشته و مرگ نه بر چيزها که بر جانها عارض میشود و همهچيز منوط به تصميم
ما است؛ وقتی قرابتی را مکشوف میداریم که تا آن موقع ناشناخته بوده اسـت ،تصـميم
می گيریم که آنچه را در ما برمی انگيزد نه مرگ باشد و نه گذشته؛ زیرا کـامالً بـرعک
استشعار داریم که ما خود آینده آنيم» (همان.)49 :
بدین ترتيب کشف یک قرابت ناشناخته مستلزم عبور از درک عرفی و علمی از زمان
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است؛ این دریافت از زمان در سنت حکمی ایرانی -اسالمی بیسابقه نيست ،اما کربن از
این دریافت برای بنياد افکنی فلسفۀ تطبيقی خود بهره میبرد .او مینویسد« :اهل معنـا
در جهان اسالم تفاوت ميان زمان آفاقی (زمان تاریخ ظـاهری) و زمـان انفسـی (زمـان
نف ) را به نيکی بيان داشتهاند؛ درواقع آنها میدانستهاند کـه تنهـا در «سـاختار زمـان
انفسی ،این زمان وجودی ،یک سنت بهصورت زنـده منتقـل مـیشـود» (همـان.)112 :
حقيقت تابع لحظهای در تقویم خطی نيست بلکه تابع رفعت افقی است که در ساخت آن
درکی میشود» (همان.)115 :
 .2زمان
چنانکه دیدیم نگاه کربن به حقيقت وابسته به درکی خـاص از مقولـه زمانمنـدی (و
تاریخ) است؛ اگر گذشته بهعنوان واقعيتی بیبازگشت و سوریشده در نظر گرفتـه شـود،
امکان زنده کردن آن و گفتگو با آن سلب میشود و دیگر ميان «تاریخ و حقيقت ،فرد و
مثا  ،ميان آنب لحظه ا و ابدیت قدر مشترکی وجود ندارد و این پرسـش کـه چگونـه
حقيقت تاریخی است و تاریخ حقيقی ،بیپاسخ باقی میماند» (همان .)289 :این در حالی
است که تلقی فلسفۀ مدرن از زمان هر چه بيشتر انسان را تهـی مـیکنـد و بـه تشـدید
طبيعی شدن او منجر میشود« :تالشهای فلسفۀ مدرن ما برای رسيدن بـه تصـوری از
زمان تاریخی مختص به انسان در مقابل طبيعت ،شاید بهواقع نوعی تشدید طبيعی شدن
انسان منجر میشود» (همان.)370 :
تاریخ برای کربن ،وجهی از زمان است که امکان درک حا را فراهم میکنـد و اگـر
در مطالعه تاریخ اندیشه این درک از زمان حا وجود نداشته باشد ،امکان تفاهم و گفتگو
نيز وجود نخواهد داشت .او در مقدمۀ جلد او اسالم ایرانی عليه آنچه «اصـالت تـاریخ»
مینامد ،قيام میکند؛ البته کربن تصریح می کند که مخالفتی بـا تـاریخ و کـار مورخـان
ندارد ،بلکه سخن این است که تقليل فهم یک متفکر یا فکر «بر مبنای زمانهشان و بـه
روش علی» کاری ناصوا است (همان .)50:ازاین رو برای فهم حقيقی هر تفکری بایـد
نزد آن حاضر شد .چنين است که کربن خوانندۀ خود را به اصاله تفکر در بـا زمـان و
زمانمندی که مقدم بر درک حقایق باطنی است فرامیخواند؛ بنـابراین اگـر بنـا باشـد بـا
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کربن همراه شویم نخست باید تلقی خود از زمان را اصاله کنيم؛ تنها پ ازاین اصـاله
است که «قوای نفسی و روحی» آزاد میشوند و امکان «انتقـا بـه یـک مرتبـه نـوین
آگاهی» فراهم میشود :این «دگرگونی کامل زمان ،به معنای انتقا به یک مرتبه نوین
آگاهی است» و «با آزاد ساختن قوای نفسی -روحی که تـا آن موقـع معطـل مانـدهانـد
امکان دسترسی به عوالم دیگر ،عوالم فوق محسوس که زمانشان زمان دیگری است ،را
برای آدمی فراهم میکند» (همان.)312-313 :
این در حالی است که گذشتۀ هوسرلی -هيدگری هرچند هگلی نيست ،اما با تلقـی
کربن از زمان نيز فاصله دارد؛ و هرچند ،حداقل تا آنجـا کـه بـه هيـدگر مربـوط اسـت،
بازشناسی دازاین خود مستلزم نقبی برگذشته است اما تنهـا مسـتلزم وجهـی همـدلی بـا
گذشته تاریخی است و نه ارتباط معنوی با آن؛ چنانکه هيدگر میگویـد دازایـن تنهـا بـا
تجربهای اصيل از تاریخ ،که از زمان تولد او عقـبتـر مـیرود ،اصـالت مـییابـد؛ بـرای
هوسر نيز سوژه همواره در نسبتی با گذشته و یک واپ نگری به آگاهی دست مییابد
و اساساً هر آگاهی بخشی از قوام خود را در گذشته مییابد؛ اما دیدگاه کربن درباره زمان
مستلزم همبودی و دخيل شدن در یک حقيقت تاریخی است .ازایـنروسـت کـه کـربن
میتواند از چيزی همچون «شهود نبوت عرفانی» سخن بگوید .ریشه این تفاوت در این
است که در حقيقت یک امر زمانی وجود دارد که غير از زمان تاریخی است؛ ایـن زمـان
«یک زمان واقعی ِ قدسی است .زمان واقعههای عـالم غيـب اسـت؛ و مکـان آن نفـ
است» (همان.)290 :
در واقع کربن هم زمان ،زمان فلسفی را میراند و بر اهميت «زمان روحانی» 3تأکيـد
میکند« .زمان روحانی زمان نف است که در ساحت آن حوادث نوین ،حتی وقتی هـم
که دایره نبوت تشریعی بسته شده باشد بیوقفه حادث میشوند»(همان)50 :؛ بنابراین ما
یک زمان «کمی متصل تکوینی» روبرو هستيم که در برابر زمان «کيفی ِنفسی ِباطنی»
قــرار دارد؛ ایــن زمــان دوم کيفــی محــض و منفصــل اســت و در «فرشــتۀ شــناخت
قرونوسطی» نيز مطره می شود .بدون تميز دادن این زمان کيفـی« ،افـقهـای پيـامبر
شناخت شيعی بههيچروی قابلدرک نيست» (همان.)299 :
کربن سعی میکند «تاریخ باطنی» را جایگزین نگاه خطی و علی به تـاریخ کنـد؛ در
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اینجاست که او با تحليل واژۀ عربی – فارسی «حکایت» ،دیدگاه خود را توضيح میدهد
«از این اصطاله در آن واحد هم فکرت تاریخ بسرگذشـتا مسـتفاد مـیشـود و هـم
فکرت تقليد بیا محاکات ا .هرگونه تاریخ ظاهری ،فقط تمثيل ،تقليد و بـازگویی یـک
تاریخ درونی ،سرگذشت نف و عالم کلی است؛ این تاریخ درونی ،گاهشمار وقایع نيست،
بلکه این تاریخ تکرارها را تفهيم میکند و امکان تأویل تمثيلی را فراهم میکند» (همان:
.)50
چنين است که زمان تاریخی تنها تقليدی است از زمان حقيقی؛ و در اینجاسـت کـه
کلمۀ «حکایت :که هم به معنای تاریخ است و هم روایت یا قصه ،به کار مـیآیـد؛ ایـن
بدین معناست که درواقع همه تاریخی که در عالم شهادت رخ مـیدهـد ،تقليـد وقـایعی
است که نخست در نف و در عالم علوی رخ داده است»(همان .)290 :بنـابراین مـا بـا
یک زمان روحانی ،باطنی یا مثالی سروکار داریم که سنجشگری درسـت وقـایع تنهـا در
نسبت با آن انجام میشود؛ و هر حادثهای در عـالم واقـع حکایـت از حادثـهای در عـالم
روحانی است و فهم آن منوط به فهم نسبت زمان عينی این حادثـه یـا واقعـه بـا زمـان
باطنی خواهد بود.
این تلقی از تاریخ و زمان ،مبنای امکان گفتگوی فرهنگی و فلسفۀ تطبيقی است؛ اگر
کسی مثل کربن نتواند مرزهای تاریخی و زمانی را نادیده بگيرد ،مجـالی بـرای طرحـی
تطبيقی برای او باقی نخواهد ماند .چه اینکه فلسفۀ تطبيقی هنر حقيقـی وقتـی ممکـن
میشود که تعارضات تاریخی (و با اهميت کمتر جغرافيایی) بينالهاللين قرار بگيرند؛ این
رویکرد بر مبنای زمان «انفسی» ،امکان نوعی گفتگو یا تطبيق کيفی را فراهم میسـازد
که به نحوی خودبسنده از گزند روشهای علی و تـاریخی مصـون اسـت .در ادامـه بـه
بررسی زوایای «فلسفۀ تطبيقی هنر » کربن خواهيم پرداخت.
 .3فلسفۀ تطبيقی هنر کربن
چنانچه پيشتر اشاره کردیم ،آنچه ما تحت عنوان «فلسفۀ تطبيقـی هنـر » هـانری
کربن از آن یاد میکنيم ،مبتنی بر طره کلی تطبيقی او و دریافتی است کـه از «مسـائل
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اساسی پدیدارشناسی» و مهمتر از همه ،حقيقت و زمان ارائه میکنـد؛ دریافـت کـربن از
حقيقت و زمان او را قادر به طرهافکنی سازمانی تطبيقی میکنـد کـه مسـتلزم عبـور از
تفاوتهای ظاهری و قالبهای بسته و خطی علـی و تـاریخی اسـت .ایـن رویکـرد بـه
بنيادی برای تالشهای تطبيقی کربن در همۀ عرصهها و سطوه تبدیل میشود .بر این
مبناست که کربن هنر باطنی و توجه به امر زیبا بهطورکلی را نردبـانی بـرای دریافـت و
درک عميقترین حقایق باطنی میبيند؛ این مرتبـت در چهـارچو و بـه مـدد سـازوکار
تأویل حاصل می شود .با این سازوکار است که همۀ عـالم و موجـودات درون آن واجـد
ارزش زیباییشناسانه تلقی می شوند و ارزش امور زیبا در نسبت با ماهيت مينـوی آنهـا
فهمپذیر می شود .درک این ارزش تنها مختص به انسان است؛ زیرا تنها اوسـت کـه بـه
مدد تخيل (قوهای که تنها ميان انسان و خداوند به اشتراک نهاده شده اسـت) مـیتوانـد
دست به تأویل بزند؛ تأویلی که «اساساً پردهبرداری از ظهـوری اسـت کـه در مـا اتفـاق
میافتد» .انسان به مدد تأویل میتواند حقيقت زیبـاییهـای حسـی را بـه منشـأ آنهـا
بازگرداند و از سوی دیگر ماجراهای عرفانی را فهم کند؛ این ماجراهـا در عـالمی اتفـاق
میافتند که زبان خاص خود را دارد و تنها انسان است که این زبان را فهم میکند؛ زیـرا
«یک ماجرای عرفانی 4فقط در قالب تمثيل بيان شدنی است( ».کربن )122 :1394،علت
اینکه «یک ماجرای عرفانی را فقط در قالب تمثيل» میتوان بيان کرد این است که این
رخداد در «عام مثا » رخ داده است ،زمانی مثالی دارد و تنها با اندامی که توانـایی درک
مثا ها را دارد ،فهمپذیر است؛ «تمثيل بيان وقـایعی اسـت کـه در «اقلـيم هشـتم» یـا
«مشرق وسطی» رخ میدهد؛ بيان و فهم این تمثيلها مستلزم تحولی هستیشناسانه در
روان انسان عادی است؛ بيان و فهم اسرار این تمثيلها چنانکه در گفتگوی سهروردی و
ارسطو میآید ،مستلزم معرفت النفسی عميـق اسـت :ارجـع الـی نفسـک فتنحـل لـک»
(کربن144 :1394،و سهروردی )72 :1356 ،این تحو هستیشناسـانه عبـارتاالخـرای
عبور از معيارهای عينی حقيقت و زمان است.
ليکن امکان طره فلسفۀ تطبيقی هنر کربن ،خود موکو به این حقيقـت اسـت کـه
پدیدارشناسی کربنی از اساس تالشی تطبيقی است؛ او در این مسير خود را از سهروردی
قياس میگرفت و تالش میکرد همچون او (و کسانی مثل سجستانی یا حتـی «جـاحظ
معروف»)« ،تطابقات» ميان انواع پدیدارها را کشف کند و نشان دهد؛ این تالش فراتر از
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یک کار نظری صرف بود و در مسير فراهم کردن امکان گفتگو ،همنشينی و تباد ميان
فرهنگی ،به نفع معنویت و در جهت نجات انسان مدرن قرار داشت.
کربن کار خویش را در این مسير آغازگرانه میدانست« :ظاهراً تصور گـردآوری ایـن
اشتراک در تأویل در قالب تحقيقی واحد ،تاکنون در برنامـه علـوم دینـی منظـور نشـده
است» (کربن )159: 1393 ،بنابراین ما در برنامۀ «فلسفۀ تطبيقی هنر » کربن ،با صرف
مقایسه دو یا چند اثر هنری روبرو نيستيم ،بلکه ایـن فرآینـد موکـو بـه یـک «تأویـل
تطبيقی» است؛ کربن این «تأویـل تطبيقـی» در عرصـۀ فلسـفه هنـر را «بـهکـارگيری
پدیدارشناسی صورت (به معنای گشتالت) در مورد علم سنتی تطابقات» تعریف میکنـد؛
اما این رویه «بهکارگيری پدیدارشناسی صورت (به معنای گشتالت) در مورد علم سـنتی
تطابقات» ،چيز جدیدی نيست که کربن از جانب خویش آورده باشد بلکه «در ميان همه
اهل باطن از حکمای شيعه ما و تأویل آنها تا امثا سـویدنبرگ ،معمـو بـوده اسـت»
(کربن ،الف .)205 :1390البته این سابقۀ طوالنی ،چيزی از ابهـام ذاتـی تعریـف کـربن
نمیکاهد که با دخيل کردن واژه گشتالت دوچندان شده است؛ ليکن احتماالً مراد کـربن
این است که صورت امر (هنری) را باید در سنجش نسبت آن با سایر مراتـب آن چيـزی
شناختکه آن امر از آن حکایت میکند.
بههرروی این فلسفۀ تطبيقی هنر ،جزء اساسیترین «تطبيقهای» ممکـن در پـروژه
عام «علوم دینی» است؛ زیرا در سنت باطنی ،زیبایی دارای مقامی همسنگِ وجود است؛
خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و عالم به زیباترین صورت ممکـن آفریـده شـده
است؛ و همين اشتراک بنيادین در سنت باطنی ،به بنياد تطبيـق و فلسـفۀ تطبيقـی هنـر
تبدیل میشود؛ در سنت اشراقی نخستين جوهری که از ذات الهی صادر مـیشـود ،نـور
عقل او یا فرشته بهمن مزدایی است؛ این عقل او که «ناشی از علـم بـه ذات الهـی
است» ،جوهری وجودی است که سهروردی نام «زیبایی» بر آن مـینهـد؛ «زیبـایی در
خود تأمل میکند و خود را لطيفترین و واالترین موجودات مییابد» (سهروردی:1374 ،
)92؛ این تأمل ،بنياد آفرینش است و انسان پارهای از نور ایزدی است که بـا ایـن تأمـل
زاده می شود ،بنابراین انسان برآمده از تأمل خداوند در زیبایی خویش است که تناور شده
است؛ و این باور چيزی است «که اسالم آن را از یک مفهوم کمابيش داستانوار مـانوی

74

حکمت و فلسفه  ،سا  ،14شمارۀ  ،54تابستان 1397

وام گرفته است و بنابراین پاره های نور ایزدی در کالبد اهریمنی ماده زنـدانی شـدهانـد»
(کربن .)195 :1392 ،حا این نزدیکی ميان تعاليم باطنی و ميراث مانوی در اصـو
بنيادین مابعدالطبيعی ،کربن را به «کار پرکششی» ترغيب میکرد و این کار آن بود کـه
«آثار این نزدیکی را در تندی شناسی دنبا میکردیم»؛ البته کار «پرکششتـر» ایـن
بود که «میتوانستيم پيوندگاه های ميان تصـوف و آیـين مسـيحيت را بـه نگـر آوریـم.
پيوندگاههایی که چنانکه بهآسانی میتوانيم پيشبينی کنيم ،ما را بهسوی نمودهـایی از
مسيحيت سوق می دهد ،که از همه رو با دیدگاه مسيحيت رسمی و تـاریخی همخـوانی
ندارد» (همان .)189-188 :بنابراین امکان پروژه تطبيقی کـربن درزمينـۀ فلسـفۀ هنـر،
مبتنی بر یک تـالش اسـتعالیی اسـت کـه از بنيـادیتـرین اصـو هسـتیشناسـانه و
معرفتشناسانه باطنی ریشه می گيرد و خود بخشی از پروژه عـام «الهيـات تطبيقـی» او
محسو میشود.
ازاینرو ما مثالً با یک حقيقت باطنی واحد؛ یعنی معاد انسان بهعنوان نور به مبدأ نور،
مواجه هستيم؛ اما این حقيقت واحد در فرهنگهای متفاوت به شکلهای متفاوتی تصویر
شده است« .این بازگشت نور به نور در جایگاه رخداد فراحسی ،چيزی است که نگارگری
مانوی می خواست آن را بر ادراک حسـی آشـکار مـیکنـد .اگـر تنـدی شناسـی ميـان
روشهای این نگارگریبمسيحیا و مينياتور ایرانی نزدیکیای آشکار میکند ،این امـر
نزدیکی دیگری را بر ما آشکار میکند» (کربن .)191 : 1392 ،ازایـنرو بـا پـ زدن
تفاوتهای ظاهری می توان به این حقيقت واحد پی برد و آن را تصـدیق کـرد؛ درواقـع
زیبای شناسی تطبيقی بخشی است که پروژه عام «الهيات تطبيقی» را تکميل میکند.
بنابراین «فلسفۀ تطبيقی هنر » کربن موکو بـه «تأویـل» عناصـری اسـت کـه در
فرهنگ دینی وجود دارند؛ اما با توجه به بار معنایی که کربن برای تأویل منظور میکند،
صرف بيان اشتراکات ميان آثار و مکاتب هنری وافی به مقصود نيست؛ بلکه مـا نيازمنـد
«به او بردن» پدیدارها و نجات معانی سهگانه آنها هستيم« :معنای ملکـوتی ،معنـای
روحانی و معنای طبيعی» (کربن 1392 ،الف  .)252:ازاینرو فلسفۀ تطبيقی هنر تالشـی
هرمنوتيکی برای فهم آثار هنری است که «حقيقت حکایتها» را حفظ میکند و نشـان
میدهد و با مواجهه اینچنينی با «حقيقت حکایتها» ،این دریافت حاصل میشـود کـه
این حکایتها درواقع مبنا و منبع مشترکی دارند؛ ما با کمک این درک تأویلی درمییابيم
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رخدادهای «آسمان ،درصحنه ملکوت» واقعيت پيدا میکنند و پ از آن در عالم عينـی
واقع میشوند؛ «اینها حوادثی هستند که داستانهای حماسی قهرمانان بـهعنـوانمثـا
حوادث اوستا یا شاهنامه و یا داستان جام مسيح ما» را پرکردهاند (کربن1392 ،ج.)63 :
بنــابراین ،ازآنجاکــه پدیدارشناســی بــه معنــای نجــات بخشــيدن و آشکارســازی
پدیدارهاست؛ هدف یک کاوش پدیدارشناسانه در عرصۀ فلسفۀ هنر نيز ،نجات دادن امـر
هنری و باز بردن آن به اصل خویش است .درواقع پدیدارشناسی به کمک کربن میآیـد
تا پدیدارهایی نظير نگارههای «مزدایی» یـا «چهـرههـای بودائيـان و بـودیسـتواها» و
«چهره های آسمانی هنر آغازین مسيحيت» را به اصل خود بـاز بـرد .کـربن در تالشـی
پدیدارشناسانه درزمينۀ فلسفۀ تطبيقی هنر ،در صفحات واپسين «انسان نورانی در تصوف
ایرانی» مینویسد:
« ...در این فرود پاک ،بيش از هر چيز دیگر ،به یک بـازنمود ایرانـی برمـیخـوریم:
بازنمود خورنه ،نور شکوهی که پرتوهای نور آن را از نخستين آغازشان در خویش بر پای
داشتند؛ چيزی که همزمان شکوه و سرنوشت اسـت .ایـن خورنـه ،چيـزی اسـت کـه در
تندی نگاری چون هاله نورانی و هاله شـکوهمندی نمـوده شـده اسـت کـه گـرد سـر
پادشاهان و پریستاران دین مزدایی حلقه می زند؛ این روش نشان دادن آن به چهرههای
بودائيان و بودیستواها و نيز به چهرههای آسمانی هنر آغازین مسيحيت راه یافته اسـت.
همچنين این خورنه است که زمينه طالیی شنگرفی بسياری از نگارههای مانوی تورفان،
نگارههای برخی دستنوشتههای ایرانی مکتب شيراز و بهجاماندههای نگارههای دیواری
تقدی شده ساسانيان را چهره میبخشد» (کربن.)196-197 :1392 ،
کاوشهای تطبيقی ازایندست ،در وهلۀ نخست به کشف خطـوط مشـترک در آثـار
هنری مناطق مختلف فرهنگی و جغرافيایی میانجامد؛ عالوه بر ایـن ،رویکـرد تطبيقـی
کربن با نشان دادن جایگاه یـک پدیـدار هنـری راه را بـرای آشکارسـازی آن همـوارتر
میسازد؛ بدین معنا که با آشکار شدن نسبت آن با دیگر پدیدارها ،پدیـدار مـوردنظر نيـز
جایگاه خویش را بازمییابد؛ اما این نيز پایـان مـاجرا نيسـت؛ چنانکـه کـربن در تحليـل
تندی شناسانه خود به تقابلی که ميان «نسبت دادن ویژگیهای انسانی به خداونـد» و
«نسبت دادن آنچه خدایی است به زندگی روزانه انسان» اشاره مـیکنـد (همـان)190 :؛
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رویکرد تطبيقی او به هنر نيز به دنبا نشان دادن سرشت معنـوی و الهـی آثـار هنـری
(بزرگ) است و ازاینرو این تطبيق اساساً منطبق بر اصل ایرانـی سرشـت الهـی زیبـایی
است .هنرمند اصيل با هنر خود تصویری از یک رخداد یا مکان فوق حسی ارائه میکنـد
و این تصویر به مخاطبان اجازه میدهد با عالم فوق محسوس بهتر ارتباط برقـرار کننـد.
چنانکه «سيد حيدر آملی  ...بهواسطۀ عالقه و مهارت خود در هنر جدو سازی ،تصویری
هندسی از فضاهای فوق حسی ارائه میکند ...ضابطۀ این جدو ها مطابقـت نيسـت کـه
بهوسيلۀ ساختار اشکا هندسی تنظيم شده باشد ،بلکه از طریق نسبتی تنظيم مـیشـود
که مشخص کننده این جبر فلسفی است که «علم الحروف» خوانده مـیشـود» (کـربن،
1392ج .)73 :ازاینرو «جدو سازی» سيد حيدر آملی به قوۀ خيا فلسفی امکان میدهد
تا به نحوی ملموس «مطابقتهای ميان عوالم» را دریابد؛ بنابراین خلق اثـر هنـری بـه
ملموس ساختن تجربه شهودی و فهم مطابقت عوالم منجر میشود؛ لذا اثر هنری نه یک
ابزار برای بيان تجربه عرفانی در کنار سایر ابزارها ،بلکه تنها ابزار موجود است .تقابلی که
سهروردی در «مون العشاق» ميان «فصاحت و گنگی» برقـرار مـیسـازد (سـهروردی،
 ،)112: 1374حاکی از اهميت استفاده از ابزار هنر و ادبيات در بيان تجربههـای عرفـانی
است .بر اساس این تقابل ،بيان پذیری تجربههای عرفانی و بـاطنی موکـو بـه وجـود
فصاحتی است که از هنر عارف برای بيان تجربه خود ریشه میگيرد.
ازاینرو ما با یک «فلسفه تطبيقی هنر استعالیی» مواجه هستيم؛ این فلسفۀ تطبيقی
هنر استعالیی مبتنی بر اصل «وحدت متعالی ادیان» است و رشتههای پيوند فرهنگی را
از طریق عنصر فلسفۀ هنر برجسته میسازد .ناگفته پيداست کـه ایـن تأکيـد بـر عنصـر
معنوی به معنای غفلت از فرم نيست؛ چه اینکه در هنر دینی و اساساً در دین فرم از ماده
جداییپذیر نيست؛ زیرا خداوند بهعنـوان «واهـبالصـور» ،5در قالـب صـورتهـایی کـه
میآفریند و نظمی که میسازد ،گوشههایی از عظمت خـویش را بـه تصـویر مـیکشـد؛
انسان نيز تا هنگامیکه از منزلت خویش؛ یعنی «تصویر خدا» بودن فاصله نگرفته است،
هر چه میسازد دارای ویژگی هایی مشابه است؛ یعنی هم دارای نظم است و هـم واجـد
راز .نظم ناظر به صورت است و راز ناظر به معنا .نظم نمودار اطالق خداونـد اسـت و راز
نشانگر الیتناهی بودن او (بينای مطلق.)43 :1384 ،
نمونهای از این «فلسفۀ تطبيقی هنر استعالیی» ،تالشی است که کـربن در تحليـل
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تندی شناسانه خود برای نشان دادن تقابل موجـود ميـان «نسـبت دادن ویژگـیهـای
انسانی به خداوند» و «نسبت دادن آنچه خدایی است به زنـدگی روزانـه انسـان» انجـام
میدهد؛ و از آن بهعنوان مبنایی برای «یک تندی شناسی و تمثيل شناسی تطبيقـی»
مانوی ،اسالمی و مسيحی سود میجوید (کربن.)190 :1392 ،
او پيوندی «گاه آشکار و گاهی نهانی» ميـان مانویـت و تصـوف و ميـان ایـن دو و
مسيحيت میبيند؛ اگر مسيحيت همبستگی ذاتی خداوند و بشر است ،تصوف نيز جـز بـه
دنبا رسيدن به این همبستگی از طریق فنای فی اه نيست و آیين مانی نيز بـه دنبـا
گریز انسان از اهریمن و پيوستن به خداوند است؛ این تشابهات برای فراهم آمدن امکان
یک تندی شناسی و تمثيل شناسی تطبيقی کافی است .اگر نگارگری مانوی به دنبـا
آشکار کردن حسی «بازگشت نور به نور» است شمایلنگاری مسيحی و نگارگی صوفيان
نيز به ترتيب پيوند خدا و انسان سير سالک بهسوی خدا و فنـای فـی اه را بـه تصـویر
میکشند .چنين است که ما عالوه بر قرابت هـای موجـود بـا سـنت نگـارگی مسـيحی،
«نزدیکی ژرفی ميان فرآیندهای فنی تندی شناسی مانوی و مينياتور ایرانی» مییـابيم
(همان.)191 :
عالوه بر این ،این تالش تطبيقی کربن به نوعی آسيبشناسی هنر غربی نيز منتهـی
میشود؛ او در این آسيبشناسی «هنرهـای تجسـمی» از منظـر فلسـفۀ تطبيقـی هنـر،
مسئلهای را تشخيص میدهـد کـه «فيلسـوفان و مسـيحيان در خصـوص آن بـه خطـا
رفتهاند» .آنها عموماً بر این عقيده بودهاند که «تنها راه برای رسيدن به تصـور حقيقـی
روه این است که روه از جميع جهات ضد ماده» در نظر گرفته شود؛ «ماده دارای جوهر
است ،پ روه هيچ جوهری ندارد .بدین طریق هـر نحـوه وجـود ممکـن روه را انکـار
میکنند ».ازاینجا به بعد ایـنهـا دودسـته مـیشـوند ،عـدهای کـه صـرفاً وجـود روه را
میپذیرند و بحث را خاتمه میدهند ،و عدهای دیگر که آن را انکار میکنند (کربن ،الف
.)190 :1390
اما برای خالصی از این بنبست باید پذیرفت که «روه داری یک مکان اسـت ولـی
این مکان ،مکان محسوس نيست» .کربن در اینجا به نظر سویدنبرگ اشاره میکند کـه
عالم روحانی ،همانند عالم مادی دارای مکانهایی است .این مکانها «برحسب حـاالت
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باطنی سنجيده میشوند اساساً متوقف بر یک مکان کيفی یا منفصل است که هر حالـت
باطنی خودش معيار آن است و این در مقابلِ زمانی است که کمی ،متصـل ،متجـان و
قابل سنجش بر مبنای معيارهای ثابت است .چنين مکانی ،یک مکان وجودی اسـت کـه
رابطهاش با مکان فيزیکی– ریاضی شبيه رابطه زمان وجودی با زمان تقویمی است ».در
این ميان «هنرهای تجسمی انسان غربی» کوشيده اسـت بـر اسـاس «قـوانين منظـره
طبيعی» اقليدس یا قوانين «منظره مصنوعی» رنسان ایتاليایی ،مکانی منفصل را ایجاد
کند؛ بدین معنا که «هر ناحيه آن به لحاظ کيفی متفاوت بـا ناحيـه دیگـر اسـت؛ یعنـی
موضع و فکرت آن ناشی از موجودی است که مستقالً در آن جای میگيرد؛ و فکرت آن
را می توان از تصویر منظره در یک قطعۀ تزیينی بزرگ به سـبک فرسـکو رومـی یـا بـه
سبک پومويای که احساسی از دیواره نگاره بزرگ یونان به ما میدهد ،به دست آورد .هر
بخش مکان افق خاص خود را دارد و ریزهکاری های تصویر شده در آنجا ،به اعتبار آنکه
برای آن افق تصویر شده است ،واقعی است» (همان.)192 :
اما این ترفندها «خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه» ،زمينه را برای «توهمات هنر باروکی،
برای علم و ابداع نقاشی سه بعد نما» فراهم میکند .در این سنت نه عالم فوق حسی که
«سه بعد نمایی» در برابر عالم محسوس قرار می گيرد .این جریان سرانجام بـه «نـوعی
ماده زدایی رهایی بخش» منتهی میشود که «هدفش الغای صور و اشکا است»؛ ایـن
اتفاق به دليل غيبت عالم مثا از عوالم غربی است؛ عالمی کـه «صـور و اشـکا را بـه
خلوص مثالیشان باز میگرداند .در روزگار ما ظاهراً گرایشـی موجـود اسـت کـه تصـور
می کند اگر در مقام تجرید از حد صور و اشکا فراتر بـرویم بـه چيـزی شـبيه نظریـات
انرژی میرسيم که در فيزیک ماده را تبدیل به انرژی میکند .ولی واقعيت این است که
فيلسوفان اسالمی هميشه به مراتب مختلف ماده ،که برترین مرتبـه در آن ميـان نـوعی
ماده روحانی است و آنها نام آن را نف الرحمان به آن میدهند ،وقوف داشتهاند .آنهـا
از عالم مثا  ،عالم جسميت مثالی ،عالم ماده روحانی سخن گفتـهانـد ایـن اصـطالحات
مترادف با ) (Spissitudo Spritualisافالطونيان کمبریج است .به همين دليل ،پـذیرش
صورتهای روحانی و نيز پذیرش اینکه این صورتها چهره و قيافه دارنـد ،بـرای آنهـا
بسيار آسان بود .در مقابل خطای ناشی از فقدان این عالم لطيف موجب آن شد که افراد
احساس کنند که باید خویش را از قدی صورتهـا آزاد سـازند و ایـن نيـازی بـه آزادی،
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آزادی از موضوعی که چشمانداز کالسيک بر آن مبتنی شـده بـود ،تصـور شـده اسـت»
(همان.)195-194 :
کربن برای نشان دادن این تقابل ميان «سنت باطنی با سنت تعبـدی» ،نمونـهای از
شمایلنگاری باطنی اسالمی را از کتا فتوه الحرمين جوینی ،مثا میزند؛ «تقابل ميان
این دو مفهوم از سنت را می توان تشبيه کرد به تقابل ميان تصویری که عناصـر آن بـر
طبق قوانين یک چشمانداز کالسيک آرایش یافته اند و تصویری که در آن این عناصر با
نوعی تصویرگری طولی بر روی هم قرارگرفتهاند ...بجـوینیا در ایـن شـمایلنگـاری
محوطهای درختکاری شده را ترسـيم مـیکنـد کـه در مرکـز آن (مرکـز عـالم) اتـاقی
قرارگرفته است و این اتاق شبيه کعبه است .روش شمایلنگاری به کـار گرفتـه شـده در
این تصویر ،اشارات مختصر زیر را در خصوص تقابلی که در اینجا این تصویری را رمزی
برای آن تلقی میکنيم ،اقتضا میکند .برخالف آنچه در منظره کالسيک دیده میشـود،
در این تصویر پيشنمایی وجود ندارد ...همۀ اجزا و عوامل در ساحات واقعـی خـویش در
هر مورد بهصورت عمود بر نگاه بيننده ،ترسيم شدهاند .هدف این نيست که بيننده خود را
در نقطۀ خاصی ساکن کند و از امتياز در حا بودن بهرهمند گردد و چشمانش را از ایـن
نقطه ثابت اوج دهد ،او باید خود را به طرف هر یک از عناصر تصـویر شـده بـاال ببـرد؛
ازاینرو مشاهده تصویر بهصورت یک سـلوک نفسـانی یـک عمـل درونـی درمـیآیـد»
(کربن.)159-158 :1393،
نتيجهگيری
از مقالۀ پيش رو نتایج ذیل قابل بررسی و تأمل هستند:
1ـ فلسفۀ تطبيقی هنر کربن بخشی مهم و جـداییناپـذیر از تـالش پيگيـر او بـرای
تدوین یک «الهيات تطبيقی» است و در کنار دیگر عناصر ،مانند دینشناسی تطبيقـی و
فلسفه تطبيقی ،نقشی مهم در پروژۀ عام «الهيات تطبيقی» ایفا میکند.
2ـ نمونههای عينی مطالعات تطبيقی کربن در عرصۀ فلسفه هنر ،قابليت تبدیل شدن
به معياری برای سنجش عيار کل پروژه تطبيقی او را دارند؛ عالوه بر اینچنـين کاوشـی
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می تواند به بازشناسی نوع و ویژگیهای پدیدارشناسی کربنی و فهم نسبت (های) آن بـا
کليتی به نام «جنبش پدیدارشناسی» ،کمک کند.
3ـ فلسفۀ تطبيقی هنر کربن با گذار از اشتراکات و تفـاوتهـای ظـاهری بـه دنبـا
یافتن ریشههای مشترکی است که چنين تطبيقی را ممکن میکند .این تـالش تطبيقـی
بر مبنای کاربست روش پدیدارشناسانه خاص کربن؛ یعنی تأویل استوار میآید و به دنبا
یافتن بنمایه های پيوند مکاتب هنری جهانهای شرقی و غربـی اسـت .امکـان پـروژۀ
تطبيقی کربن درزمينۀ فلسفۀ هنر ،مبتنی بر یک تالش استعالیی است که از بنيادیترین
اصو هستیشناسانه و معرفتشناسانه باطنی ریشه میگيرد؛ ازاینرو ما در برنامه فلسفۀ
تطبيقی هنر کربن ،با صرف مقایسه دو یا چند اثر هنری روبرو نيستيم ،بلکه این فرآینـد
موکو به یک «تأویل تطبيقی» است.
4ـ فلسفۀ تطبيقی هنر کربن ،عالوه بر اینکه به دنبا کشف خطوط مشترک در آثـار
هنری مناطق مختلف فرهنگی و جغرافيایی است ،میکوشد با نشان دادن جایگـاه یـک
پدیدار هنری راه را برای آشکارسازی آن هموارتر میسازد و نسبتهای پيدا و پنهان آن
را نمایش دهد.
پینوشتها
1. Kathleen Raine
2. Significanto passive
3. Temps spritualle
4. Drama mystikon
5. Dator formarum
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