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 هنر قرون وسطیظریۀ ن
 ابراهیم لطفیترجمۀ    هیو بردیننوشتۀ  

 

؛ کنندلقی میت اً آخرین نمایندگان فرهنگ کالسیکرا غالب ،قرن ششم میالدي و متفکر برجستۀ اندیشمنددو ، 2و کاسیودوروس 1بوئتیوس

طور کلی بهرا  3روم غربیدر  «وسطاقرون »اصطالح دورة بهبنابراین، سرعت در اروپاي غربی قرن ششم از میان رفت. که به فرهنگی

طور جدي آغاز ۀ هنر قرون وسطا بهنظری ،، تا اواخر قرن هشتماین وجودبا تعریف کرد.  ،1400تا  600هاي میان سال ،قرن 9توان به می

قرون ر د باربراي نخستین (استدلیل ارتباط آنان با امپراتوري شارلمانی اصطالح بهاین ) 4نژيکه اندیشمندان کارولِ یعنی هنگامی نشد؛

  .آغاز کردندرا از طبیعت و نقش هنرهاي دیداري  مفصلی، بررسی ي غربوسطا

هنر، مفاهیم  ۀشناسی و نظریدر مورد زیباییکان رومی و یونانی خود بودند. اثیر نیشدت تحت تأوسطا در هر موضوعی بهمتفکران قرون 

سید. )فلوطین و دینوسیوس دروغین(، آگوستین و ویترویوس به ارث ر ، افالطون، فیلسوفان نوافالطونیاز فیثاغورثهاي اصولی و نظریه

 گرفتند. شدت رنگ و بوي مسیحی خاستگاه مسیحی نداشتند، به از پیشْهایی که ناشی از این منابع بودند، اگر ایده همۀ البته

یگر تالیا و دخصوص در ایبه هاي کالسیک بود؛ساختهناها و دستفیزیکی ب بقايشود، پوشی میلباً از آن چشمکه غا تأثیر دیگري

وم، و ها از طریق تماس با بیزانتیاین مهارت بود. این آثار الزمتولید  برايها که کم برخی از مهارتدست اي و بقايقلمروهاي مدیترانه

ز طریق آمد که ااي میثیر بسیار متفاوت آخر، از مضامین هنريتأشد.  اي تجدیدصورت دورهتمدن درخشان اسالم، به هم از طریق بعداً

 سو، وارد جهان کالسیک شد. ، از قرن پنجم به اینامواج مهاجمان بربر

 وسطاقرون  ةور در دوراین باجمله آثار هنري، ساختاري ریاضی دارند. عت، ازیطب تمامگفتند  نخستین کسانی بودند که پیروان فیثاغورث

مند و دخر ترینکه خداوند، خالق جهان، فرزانهداشت  مسیحی سازگاري به این دلیل که این امر با این نظرگاهِ خاصی پیدا کرد؛ معنی

                                                           
1 Boethius 

2 Cassiodorus 

3 Latin West 

4 Carolingian scholars 
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که خداوند  بینیممی (11:21) 1کتاب حکمتدر از این جهت که  اي یهوديِ مسیحیت نیز سازگار است؛هاین امر با ریشه است. عقل منشأ

 یِگرین هنرمند، خالق زیبایی و پرماینخستین و برت خداوند ،قرارازاین .«و وزن تنظیم کرده است مقدار، تعدادبراساس چیز را همه»

 رد،بُ، و از خرد خود در کارش استفاده میبود خداوند انجام داده مشابه آنچهاست شده درگیر کاري هنرمند  انسانِها و زمین بود. آسمان

 درست همانند کاري که خداوند انجام داده بود.

 بودند شربرد محدود یا فروتر محصول خِ آثار هنريِ انسانیْ نبود. ،انترین هنرمندفرازنههنرمند قابل قیاس با کار خداوند،  همه، کاربااین

بود که فلیسوفان قرون  ق با چیزيباین منظر منطتري قرار داشتند. پایین اختی نسبت به اعیان طبیعی در درجۀشنلحاظ هستی، بهو بنابراین

نقش مهمی را  و و فیلسوفان نوافالطونی منتقل شد سنت آگوستین واسطۀدر افالطون هم خوانده بودند؛ فیلسوفی که افکارش به وسطا

 کرد. ایفا  وسطادر تفکر قرون 

پیدا  همتایی براي آن توانکه نمی ارسطویی، ۀاحیاي فلسف ةو حتی در دورتا قرن سیزدهم،  وسطابر فلسفه و الهیات قرون  ثیرتأ بیشترین

ا . )براي مثال، توماس آگویناي بیشتر افالطونی بود تبود نوسیوس دروغینوهاي دی، خود تفکر نوافالطونی و خصوصاً اندیشهکرد

نظر گرفت. درت یصورتی قابل رؤبهجهان  یتِغیرقابل رؤ زیبایی و حقیقتِ آوردنِبازتولید یا فراچنگ ةشیوهنر را  فلوطین  ارسطویی(.

 نِآبرخاسته از روح جهان و نهایتاً از  دانش و فهمی که خودشان مادي دانش و فهم هنرمند؛ نظم و ترتیب اثر هنري برگردانی بود به

ر قرن پنجم سیویس دروغین  دودیون مسیحیِ نوافالطونیِ ۀفلسفبه ، «خداوند»فلوطین به  «احدِ» گذار ازبا  که فراسوي وجود است. احدي

هفته دفاع از هنر در این باور ن ،تردید داشتندهنر  مورددر  گیرانکشان و سختریاضت ،وسطاقرون  با اینکه بارها و بارها، در. رسیممی

   .است اقله،ع ةهم براي حواس و هم براي قواز نظم الهی،  ايو زیبایی هردو تجلی زیبایی طبیعی و زیبایی هنر ادامۀ یکدیگرند که بود

بوطیقاي  ،زانسیبیپیش از این در هنر پیشا. گشتهایی که در هنرهاي دیداري بود تقویت طبیعت هنر با پیشرفت ةباراین نظریه در    

گرفتن قدرت ابکرد. فهم میآلِ روحِ پنهان زیر ظواهر بدون تغییر و ایده جهانِبازنمودهایی از  ۀمنزلاي برآمده بود که تصاویر را بهيدیدار

                                                           
1 Book of Wisdom 



 

 

4 

 

 

 هنر قرون وسطیظریۀ ن
 ابراهیم لطفیترجمۀ    هیو بردیننوشتۀ  

 

این  ذاشته شد.هاي درخشان کنار گرنگ و شکال ثابت، خشکبه نفع اَ ايطور فزایندهبه آمیزيِ رئالیستیرنگپرسپکتیو و  این جریان،

نقش هنرهاي  ،در قرن ششم بیانی مشخص یافت.بر روي موزاییک بود و  مسیحی بسیار مناسبْ نگاريِپیشرفت براي نیازهاي شمایل

   .بودهاي تصویري و تجسمی براي زندگی و روح شباهت یافتنِ فیزیکی نبود، بلکه دیگر بازنمود زیبایی دیداريْ

 رنسانس کارولنژی

وريِ عظیم بربرها، امپراتشارلمان، حاکم در حال اتفاق بود.  ،میالدي 800در سال  ،گذاري شارلمانرنسانس کارولنژي حتی پیش از تاج

د. التین )یعنی مغرب زمین( را به گِرد خود درآور اندیشمندان برجستۀ ،منظوراین و به  تمدن کالسیک را به غرب بازگرداناست وخمی

شناخته شده  ]کتاب شارلمانی[ Libri Carolini  نوانعنام و نشانی است که بهبی ر این زمان، مربوط به نویسندةد شدةازجمله آثار نگاشته

شکنی در لاین امر جنبش شمای اصلی براي ةانگیز. انجام دادرا از طبیعت و عملکرد هنر دیداري  توضیح مفصلیکتاب  ةنویسنداست، 

   شرق بود.  

مذهبیِ و  یاجتماعی، فرهنگی، سیاستمایالت  ةادغام پیچیداز  -تصاویر مذهبی تعلق داشت از میان بردنجنبشی که به -شکنی شمایل

هاي شکنیلشمای و اسالم گذاشت. یخ متعاقب هنرهاي دیداري در یهودماندگاري بر تار ثیرو تأ مختص امپراتوري بیزانسی سربرآورد

 کافرکیشی هاي روانی دوران)از عادت استعمل شایعِ تقدیس تصاویر مذهبی کفرآمیز  ،نخست اینکه ؛ندمسیحی دو باور بنیادین داشت

داوند یا هر خ و دوم اینکه، تالش زیاد براي بازنماییِ شد(کار گرفته میپرستی گاهی اوقات بهو در اتهام بت که همچنان رواج داشت

او  توان طبیعتِم میکر کنیخداوند بود که ف احترامی بهتصویري دیداري کفرآمیز بود، بنابراین این موضوع بی ۀمنزلسویه از الوهیت به

حتی -ود مند بهشتم و نهم بسیار قدرت هايوري در قرننی هم در قسطنطنیه و هم در امپراتشکشمایلرا در صورت مادي بازنمایی کرد. 

 هنر مذهبی بیزانسی تا آن زمان بود. تقریباً کامل از میان رفتنجمله نتایج آن و از -1یوحناي دمشقیمندانی نظیر عالقه تبا وجود مخالف

                                                           
1 John Damascene 
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هاي همه، موجااینبتصاویر مذهبی نرفتند.  از بین بردن مردم به استقبالِ اي در غرب نداشت؛ یعنیونه تأثیر عملیگشکنی هیچشمایل

 پروش باعث شکل مؤثريکه این تصاویر به مبنااین بر  نبش پرداختند،به محکوم کردن این ج بعديهاي و پاپ فکري آن احساس شد

 787نیز، در سال  1شوراي دوم نیقیه. دهندها ارجاع میبه آن که این تصاویر شوندهایی میواقعیت نسبتمل عبادي تأ برايمنان مؤ افکار

مچنان از هها یا احترام گذاشتن به رأي شورا نبود و دن پاپخود شارلمان به فکر آرام کر شکنی را تقبیح کرد.موضوع شمایل میالدي،

د و رد کردن ها نقآن ۀ، که وظیفکتاب شارلمانیلفان اما مؤکرد تا حدي که تقدیس تصاویر را محکوم کرد. شکنی حمایت میشمایل

 ردند.هنر مذهبی تنظیم کمحکم از  سطوري را هم براي دفاع ـ،دادند اي که با اشتیاق بسیار انجام میوظیفه ـنظر شوراي نیقیه بود 

ر از د فروتجهان احساس شاینفسه داراي ارزش است. هاي دیداري، فیبازنماییجمله ها این بود که اوالً، جهان احساسات، ازآننتایج   

روزه به ام هنر داراي منزلتی بود کهثانیاً، اي از سوي خداوند بود که نباید رد یا از میان برده شود. وجود، هدیهجهان روح بود، اما بااین

بازنمایی ممکن است خوب یا بد باشد، حتی اگر چیزي اشتباه یا غیراخالقی را بازنمایی  ۀمنزلبازنمایی بهیعنی  گوییم؛آن خودآیینی می

در  اي ممکن استاز این جهت که اثر هنري را که صحیح است به تصویر درآورد، آنچه سوم اینکه، با وجود این امر، هنر بایدکند. 

دلیل به باشدو بد  اي که داردبازنمودي دلیل برتريباشد به: خوب باشد خود خوب و مثبت باشد، اما در مضمون بد و منفی صورت

 موضوعی که بازنمایی کرده است.

تفکران قرون متا حد زیادي اشتباه است.  ،اندشناختی را با یکدیگر مغشوش کردهارزش اخالقی و زیبایی لفان کتابْاینکه بگوییم مؤ

 ،در کمال متعالی وجود ،نهایتاً ،هاي برترصورتکه همۀ  بودنداین نظر بر گراییِ اگوستینی بودند، افالطون تأثیرشدت تحت ، که بهوسطا

ی خشزشتی هنري بداد. ها را شکل میشناختی و هنري آنتراشی بود که احکام زیبایی ،هاارزش ۀاین باور به وحدت همشوند. یکی می

  که مرجع  آن ناشایست یا کذب باشد.    جداي از ایناز یک کل بود، 

                                                           
1 Second Council of Nicaea  
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ه سبه این نتیجه رسیدند که این عملکردها  و روانی هنر هم بحث و مناظره کردند ومتفکران کارولنژي در مورد کارکردهاي اجتماعی 

 رویدادهاي کتاب مقدس و زندگی قدیسانْ چراکه بازنماییِ دیداريِ ، این است که هنر نقش آموزشی دارد؛نخستین وجه ؛وجه دارند

سان. هدف نهایی و سرنوشت انو  روحاي بودند از زندگی میاین تصویرها یادآورهاي دائ دوم اینکه،. بود سوادبراي تعلیم مردم بی راهی

 آراستند.خود می خدا را با زیباییِ يْ خانۀسوم اینکه، این آثار هنر

این  ۀکه هم الزم است این نکته را یادآور شویمل دادند. شکتوجیه استاندارد هنرهاي دیداري به  ،در طول قرون وسطا ،کارکردهااین 

 ،ند بودنشدلیل سودماصوالً، به هنر ،به بیان بهتردانستند. م میمکان و هدف، مسلّموارد در  را نزدیک میان هنر و مذهب اندیشمندان رابطۀ

 وسطاهاي قرون شناسیِ ارزشاما باید به یاد داشته باشیم که همانندسازيِ کاربرد زیبایی و حقیقت با هستیبراي مذهب ارزشمند بود. 

طور که فیلسوفان نوافالطونی گفته بودند، ماهیت اساسیِ هنر این بود که پژواکی از زیباییِ الهی را در در هر مورد، همانسازگار بود. 

مان هنر متجلی ش در هاهنر به آراستن عبادت خدایی بپردازد که زیباییالزم است طبیعی بود که  کامالًی بازتولید کند. صورتی حس

 بود.

 ویترویوس تأثیر

در  هم ،سطاوهنر قرون  ۀاي بر نظریعمده تأثیرکه  معماري نوشت ةباراز میالد( کتاب بسیار مشهوري در )قرن نخست پیش 1ویترویوس

او  [معماريدر باب ] De Architecturaی از کتاب یوسطاقرون  ۀنوشتدست 50زمان کارولنژي و هم پس از آن، گذاشت. )بیش از 

عماري را به این دلیل که وي م ،نخست مناسب دیدند؛به دالیل مختلفی نظرات ویترویوس را  وسطافیلسوفان قرون  مانده است.(باقی

براي قرون وسطاییان هاي بشري را در زیر چتر خود جمع کرده بود. دانش ۀطور همکه دیگر هنرها و همین درنظر گرفت جامعهنري 

اري، کاري، فلزککاري، چوبخدا: نقاشی، پیکرتراشی، سنگ ۀهنرها به خان همۀبه کشاندن این راهی بود براي اعتبار بخشیدن 

و  (عديحتی در قرون ب) هاي مقدسزیین لباس کشیشان و جامت کتاب مقدس، کالم موسیقی، شیوایی و آمیزي بر روي شیشه،رنگ

                                                           
1 Vitruvius 
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ه فقط ن شدند؛ها کنار یکدیگر جمع میی آنهنرها براي طراح بودند و همۀ وسطاهاي عمومیِ اصلی در قرون ساختمان کلیساها تئاتر. 

و درواقع ع، جوام احساسات همۀ که باورها را به بیان درآورند و دادنداي آن را انجام میشیوهوند شکوه بدهند، بلکه به که به خدابراي این

 ند. نک متأثررا  یک کل، ۀمنزلجهان مسیحیت به

 دیگر يبار اي کهنوشته یز مطالبی نگاشت؛باب بنیان ریاضیِ تقارن معمارانه و اهمیت هندسه براي ساختمان نطور کلی درویترویوس به

مان نظم ویتروس ادعا کرد که ه. کرد تأیید و منطقی در عالم دیداري هست،گونه که نظم و ترتیبی ریاضی ،قرون وسطایی را این باور

در بدن رفت. نظر گعنوان الگویی براي معماري درتوان بهمینظمی که آن را  توان یافت؛ا در بدن انسان نیز میگونه رو ترتیب ریاضی

قاشان خود را دارند. ن هاي درخورگیريبدن نیز اندازه ايدیگر اعض»کل بدن بود.  چهارمِششم و بازو یکهشتم، پا یک، سر یکانسان

در معماري هم،  ،بنابراین (Vitruvius, III, 1)«. اندیافتهبه تمایز عظیم و نامحدودي دستباره در ایندوران باستان و پیکرتراشان مشهور 

 ها براي طراحی اثر ضرورت داشت. در میان بخش وجود روابط ریاضی

ن جهان آفریده در ای ي کهچیزهمخوان بود؛ یعنی با این باور که هر وسطاشناسیِ قرون با یکی از عناصر نوافالطونیِ کیهان هانظرگاهاین 

 جزء و کل، زمین و آسمان، جاندارعالم صغیر و عالم کبیر، قیاس است.  قابلبا دیگر چیزهاي این جهان ، از لحاظ ساختاري است شده

 ۀنامسیاستمانند ه  ،با بدن انسانمماثل  نظم و ترتیبی سیاسیِ بنابراین، ساختارِچیزها بودند.  ۀو غیرجاندار، در پیوند با  قیاس کلی هم

 ۀگونهایی که در آن تناسبات ریاضیهاي درون یک کلیساي جامع با بدن انسان، یا تصاویر و تندیستقارن مماثلت، یا 1جانِ سالزبري

و  لهی، در انطباق با عالم، فرمان اکندچه وجود انسانی تولید میبراي تضمین این امر که آنبودند  هاییشیوهشود، میصحیحی مشاهده 

 Ars imitatur- ی استیوسطاکه در اینجا بیان معیار دیدگاه قرون ـ  گوید:یناس میطور که آکوهماننظم و ترتیب طبیعت است. 

naturam in sua operatione « کندتقلید می خود عملطبیعت را در هنر». (Summa Theologiae, I, 117, 1c)  

                                                           
1 John of Salisbury’s Policraticus 
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رون ق چرا که از دورة ماند؛بدون تغییر باقی هاي اساسیِ خوددر طراح ،اي که در قرن نوزدهم سربرآوردشناختیهنر و زیبایی ۀنظری 

 ر واکاوي کردند.تطور مفصلمختلف هنر را بههاي اما با گذشت زمان، اندیشمندان و مکاتب فکري گوناگون سویه مانده بود،باقی وسطا

شناسی قرون زیبایی در کتاب سترگِها نآ که بیشترِ جود آوردوها در مورد هنر و زیبایی بهاي عظیم از نوشتهمجموعه ،این امر نهایتِدر

 است.شده و از ابهام درآمده  ، بحث2ادگار دِ برویننوشتۀ  ،(1946) 1وسطا

 کلونی ۀاصالحات صومع

گی رده باعث پراکندگست ثابتیِ سیاسی و اقتصاديِاز پایان این قرن، بی حتی تا پیش م دوام نیاورد.تا بیش از قرن نه رولنژيارنسانس ک

 ۀصومع حاکمیتاي تازه تحت بود که صومعه 910حال، در سال اینباکاهش جديِ حرکت زندگی فرهنگی شد.  و متفکران کارولنژي

ها، رمانآ طور بر هنرها گذاشت.و همین تعلیمبر حفاظت از  سزایی به تأثیرکه  شد تأسیسـ  5یندر ناحیه بورگوـ  4در کلونی 3یتبندیک

 حتی تا افتگسترش ی در غرب اروپا اي از راهبان برجستهتحت رشتهمنان، ومعه به زندگی، کار و یادگیريِ مؤخصوص تعهد این صو به

برادران اصطالح به ۀرست ،خانه بود 1000ـ که نقطۀ اوج آن بیش از هاي رهبانی با از میان رفتن توافق خانه ،و اسکاتلند لهستاندر  کهجایی

 د. شتشکیل  6کلونی

اهبان کلونی رهاي بزرگی شد که همگی به سبک رومانسک بودند. جنبش کلونی سرانجام منجر به برپایی کلیساهاي جدید در مقیاس

ی که خارج از متن و سبک بازنماییِ ایستا ۀبه واسط ،نخست ۀهایی که در وهلرا نیز احیا کردند؛ تندیس هاتندیستزیین کردن کلیساها با 

دي رفیعی از رئالیسم سه بع ۀبه درج هادیري نگذشت که آنشدند، اما شد مشخص میکار گرفته میهاي درخشان بهنوشتهدر دست

                                                           
1 Etudes d’esthétique médiévale 

2 Edgar de Bruyne 

3 Benedictine 

4 Cluny 

5 Burgundy 
6 Ordo cluniacensis 
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اس رقم وان ترکیب یک تندیس را براستبنابراین، می اشی قدري عرفان اعداد وارد کردند؛رها در پیکرتآن ،اینبرعالوه دست یافتند.

 را هامحدودیتاین  وسطاقرون هنرمندان . چهار فصل سالو  چهار رودخانۀ بهشت، چهار فضیلت اصلینویس، چهار یافت: چهار انجیل

 -ايرهدایگوش یا نیمچهارگوش، سههاي دیواري یا نقوش برجسته در فضاهاي ، مانند قرار دادن نقاشیهاي هندسیهمراه محدودیتبه-

 . ها نیاز بود قائل شدندکردن با آنبراي فنونی که براي کارارزش زیادي و  ندمشتاقانه پذیرفت

دیداري  هاينماداي از گسترده ۀمجموعبا جدیت بیشتري شروع به گسترش  وسطااین، در همین زمان بود که هنرمندان قرون برعالوه

ب هاي کتاها و مثلو گیاهان به رویدادها و اشخاص به خصوص، فضایل و رذایل، قصه ، حیوانات، پرندگان، حشراتهاگل کردند.

 نماديخار . 1نس مقدسگو ا براي مسیحبود  نماديبره و تطهیر بود.  براي نوح، صلح، روح القدس نماديکبوتر کرند. لت میمقدس دال

 ک شمشیرو پولس مقدس با ی اي دربرداردا درحالی که ماهیدست یکلیدبه پیتر مقدسکلیساي خدا بود.  نمادو تاک  براي رنج دنیوي

و  بود که به انواع موجودات، زمین ايشناسیِ بسیار گستردهشمایل ،درواقع این موضوع شدند.می نشان دادهاش اي از رسالهیا با نسخه

حاظ لممکن بود به چهاعداد، انحاي لباس، اشکال و هرآنا، هها، نامهها، رنگساختهخداي نامرئی بودند(، دست دهندةابرها نشانآسمان )

 داد. دیداري نشان داده شود، ارزش نمادین می

عامل نخست، که پیش به آن اشاره شد، باور قرون وسطایی به  تبیین کرد؛ دو عامل ۀواسطتوان بهظهور این نمادپردازي دیداري را می

گر ا، یافتن شباهت میان گیاه و فضیلت، پرنده و قدیس، رنگ و احساس، اصالً عجیب نیست. این منظراز  چیزها بود. ۀتشابه کلی هم

، نه است «طبیعی» انیکه این زب رسیدنظر میبهبنابراین،  بودند. برانگیخته شدهها نه قراردادي، بلکه بخواهیم به زبان معاصر بگوییم، دال

 یامر مسلم طاوسزمان قرون  درکه ـ  عامل دیگر اند قابل کشف باشد.کسانی که معناي آن را یادگرفته واسطۀاي از رمزها که تنها بهتوده

 و هنر براي آموزش و هدایت درنظر گرفته شده بود مردم بود. قرار دادن هنرهاي دیداري براي همۀقابل فهم کردن و در دسترس  ـ بود

                                                           
1 St Agnes 
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ادن حال روي دز این جهت که چه چیز در تصویر درمردم را مطلع کند، ا ةتوانست تودنمادهاي دیداري خیلی بیشتر از یک عنوان می

  از آن آموخت.  توانمیدینی  ةاست و چه امر اخالقی یا عقید

ه ک قدر انسجام داشتو آن ریشه داشت وسطاقرون  ةنیازهاي دورحال، این معناي دیداري بود که عمیقاً در باورهاي فرهنگی و درهر

آن  اي که بهشناسیاگر بخواهیم این هنر را بدون شمایلادامه پیدا کند.  ـ رنسانس ةدور و حتی در هنر مسیحی ـاز این دوره  فراتربسیار 

ارتباط تخیلی با عواطف  ي اساسی آن را از دست خواهیم داد و در برقرارکردنِهاویژگی جملهازبخشد تجربه کنیم، وحدت می

 . خواهیم ماندها در نظر گرفته شده بود ناکام هایی که این هنر براي آنانسان

 رنسانس قرن دوازدهم

در غرب اروپا  ايبسیار خالقانه ةواقع، دورکه در دهندقرار میبحث  را مورد «رنسانس قرن دوازدهم»گاهی  وسطاکارشناسان قرون 

استانی افزایش ترجمه و بازیابی متون بزمانی که  ها گسترش یافت؛سرعت در دانشگاهشاهد شکوفاییِ مکاتبی بود که به . این دورهاست

و  ماريعم وجود آمد. درها بهدانش کردن همۀ ندمنظامبه  اي قدرتمند نسبتو انگیزه یک میان الهیات و فلسفه آغاز شتفک، یافت

اشاره کردن به  ،شودمیهنر مربوط  ۀنظری شناسی وکه به زیباییتا جاییسبک گوتیک جایگزین رمانسک شد.  هنرهاي مربوط به آن،

 .3، و سیستریان2، شارتر1ویکتوریانمکاتب : است امري مرسومسه مکتب مهم قرن دوازدهم 

و  4وريویکت سن گِمتفکرانی همچون هو ۀشده است، خانآگوستینیِ سن ویکتور، که درست در خارج از شهر پاریس واقع  ۀصومع

 از ،آدمی ۀتجرب در را داريادامه و آرام حرکت کهاي قرار داشتند این متفکران در سنت نوافالطونی هردوِ بود. 5ویکتوري ریچاردِ سن

                                                           
1 Victorines 

2 Chartres 

3 Cistercians 

4 Hugh of St Victor 

5 Richard of St Victor 
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 د سنچارری .کندمی وصل هم به را هااین همۀ طالیی ايرشته همچون ايیباییز که شدمی متصور ،پذیرناوصف ی ومتعال یحرو به ماده

 .طور مفصل، بررسی و پژوهش کردسرور عرفانی را به ( به حالت غاییِ وجد وadmiratio rerum)تحسین عمل از  ویکتوري عروج روح

ال بخشیدن و که هدف آن کم ـو زیباییِ در هنرها  زیباییِ در طبیعتهوگِ سن ویکتوري بیشتر بر تحلیل زیباییِ مادي متمرکز بود. 

نها بینایی و شنوایی، تنه که را در خود داشتهاي بسیار مختلفی این زیبایی نوعشکل یا نمادي از زیباییِ الوهی بود.  ـتکمیل طبیعت بود 

همانند »ها آن که چرا سمت خالق خود را داشتند؛ین حواس کارکرد حرکت دادن ذهن بها اما همۀ گرفت.میواس را دربربلکه همۀ ح

اي براي تواند وسیلهکه هنر می ،این باور ویکتورایی (Didascalicon, VII, 3) «.دست خداوند به نگارش درآمده استکتابی بودند که به

، و شاید 1ثدزورور آثارهایی از آن در شود که بازتابهرچند گفته مینظیر است، بی ،، در غرب اروپاباشد عرفانی به تجربۀ رسیدن

 کلی در جنبش رومانتیک وجود دارد. طوربه

عرفی شارتر نخستین مکتب قرون وسطایی بود که به ممکتب شارتر بود.  قرن دوازدهم، بعد از مکتب پاریس، ازجمله مکاتبِ برجستۀ

اند( هرچند که در ستین و صورت جوهري تشکیل شدهنخ ةاي که مطابق آن اجسام از مادنظریه) پرداخت 2ماده و صورت ارسطو ۀنظری

شارتر را تعریف  فکري مکتبطور کلی سنت متنی بود که به آنافالطون در واقع  تیمائوسِ شد. رسالۀپرتو اندیشۀ افالطون تفسیر می

شناختی زیبایی ۀ، این نظریدرواقعشناسی در این مکتب نیز شخصیتی تیمائوسی داشته باشد. بنابراین جاي تعجبی ندارد که زیبایی کرد؛می

 ظم، هماهنگین این قوانینْ است و آفریده شده قرار دارد که عالم مطابق با قوانین ریاضی ـدارد  که اصوالً ریشه در فیثاغورث ـاساسی بر

 روي کنندپیی ها نیز از همان اصولاین بود که آثار هنري انسان مستلزممعمار یا هنرمند،  ۀمنزلخداوند، به ةاستعار و زیبایی آورده است.

عنوان فعالیتی که هم شناختی و هم یدي این فهم از هنر، به .کردندتولید می هاي یدي،و همچنین مهارت ازجمله ریاضیاتکه دانش، 

 تکرار شد. مدرسی ةو بدون تغییر در دور به ارث رسیده بود وسطاز نظرگاه الهیاتی قرون است، ا

                                                           
1 Wordsworth 

2 hylomorphic theory 
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به سراسر  ها مسئول گسترش دادن سبک گوتیکبا این همه، سیسترینجمله نخسین بناهاي مهم گوتیگ کلیساي جامع در شارتر بود. از 

مدتاً به ع بخشی از نظرگاه سیستري بود که چرا که این امرْ معماري نداشتند؛گذاران ها شباهتی به بدعت، آندر نگاه نخستاروپا بودند. 

، خودنمایی، تزیینات شیک و غیرضروري، در ارتباط با زندگی رهبانی ممنوع شده بود. 1نظريِ برنارد کلروودلیل کاریزما، و بعضاً تنگ

                  انتقاد تلخی از وي کرد.، Apologia ad Guillelmumدر کتاب  ، را تعلیم دیده بودتزیین کلیساهاي کلونی  یخاص شکلکه به ،برنارد

 چرا طور بود؛ایی ساده و تیره رنگ داشته باشند و از جهتی هم همینبا توجه به این نظرگاه، کلیساهاي سیستریانی الزم بود که ساختاره

ن سیستریان و معمارا مجاز بود منقوش کاريِن وجود، شیشهبا ای اي نبودند.گونه نقاشی یا تندیس بازنموديحاوي هیچ این کلیساهاکه 

ا و تزیینات هجایی که هنرمندان اجازه نداشتند از پوششبراین، از آنعالوهاستاد بودند.  وسطانوعی هنر قرون  ۀنمونگیري این کاردر به

و میراث سبک  عیب و نقص به نشانتقارن بیروي خلوص هرچه بیشتر خط و تقارن متمرکز شدند.  هابنابراین آنپیچیده استفاده کنند، 

  تبدیل شد. نقاط سرمشقی عالی براي معماران در همۀسیستریانی گوتیک و همچنین 

جمله و از قرار داشت ـکاربست محدودي از بافت و رنگ  همراهـ به و حجم شناسی سیستریانیْ بر خلوص و سادگیِ خط، شکلزیبایی

 در صومعۀ، (Suger) هقرن دوازدهم، سوژ دیگرِ اندیشمند شناسی راقطب دیگرِ زیبایی بود. وسطاشناختی قرون هاي قریحه زیباییقطب

 یدگاه خود سوژهداروین پانفسکی به مخاطبان بیشتر شناسانده شد.  ۀواسطشکلی تأثیرگذاري ارائه کرد؛ فردي که بعدها بهبهسن دنی، 

 وسطاشناختی قرون هاي قریحه زیباییسویه دیدگاهی که واقعاً همۀ ؛(Suger, 1946) مانده استدر باب واسازي کلیسا در سن دنی باقی

را دروغین  دیونوسیوسنور  ةاستعار خصوصو به نوافالطونیفت، متافیزیک رمیآن گونه که انتظار ، همانهسوژدهد. پیوند می هم بهرا 

ش جدیداي باسیلیکي اکلیس ازاو  توصیفو  همخوان بود کامالً داشتاي که وي هنري غرایضاین امر با  ،هرحالبه. کید قرار دادمورد تأ

  .درخشندنور جهانی واالتر می واسطۀکه مواد درخشان و پرمایه به پر شده بود با ارجاع به این مسئله

 

                                                           
1 Bernard of Clairvaux 



 

 

13 

 

 

 هنر قرون وسطیظریۀ ن
 ابراهیم لطفیترجمۀ    هیو بردیننوشتۀ  

 

 مدرسی ۀدور

تر در قرن دوازدهم یشکه پ شدمیلی مشخص می ۀواسطبه -شدهاي سیزدهم و چهاردهم میقرن طور کلی شاملکه به- مدرسی ةدور

 ۀرفت، مولفقرن به جلو میطور که این هماناز خدا، انسان و طبیعت.  مندنظامریزيِ توصیفی کامل و یعنی میل به طرح پدیدار شده بود؛

و متونی که تا آن زمان ناشناخته  شدو دیگران ترجمه  1دست ویلیام موئربکیبرخی از آثار ارسطو به کهچرا مهم دیگري وارد بازي شد؛

فکر ارسطویی تتفکر افالطونی با همانند کردن به کوشش براي این امر منجرشدند، وارد کانون فلسفه شدند. بودند یا نادیده گرفته می

  طور کامل به آن دست یافت. دفی که توماس آکویناس تقریباً بهه شد؛

 هامدرسی رکه اگ فهمیدتوان نمی از این جهت، متأسفانه،پیش از خود نداشت.  تفاوت چندانی با دورة مدرسیسفانه، فلسفه هنر متأ

تقریباً  داند که چرا آنان چنین نکردند.واقعاً کسی نمی، چه تفاوتی ممکن بود ایجاد شود. جذب کرده بودندخوانده و را ارسطو  بوطیقاي

کاملی از آن ارئه  ، ویلیام موئربکی ترجمۀ1275اي از بوطیقا در دسترس بود، تا اینکه در سال شدهخالصه ۀنسخ ،تا اواخر قرن سیزدهم

 گیرند.نان این اثر را نادیده میهمچ رسید که متفکران مدرسینظر میبا این وجود بهکرد. 

رداخت. دو تن از پهنر نیز می ۀکه برخی از این مطالب به نظری طالب زیادي در باب زیبایی نوشتندمباري، برخی از فیلسوفان مدرسی 

با کیفیات تقلیدي و احساس  هدر مورد زیباییِ تصاویر دیداري در رابطو آکویناس،  2بوناونترواترین فیلسوفان مدرسی، یعنی برجسته

می زیبا گاي عالی ترسیم شده باشد، همچنین هنشود که به نحویر زیبا نامیده میهنگامی یک تصو»بوناونتروا نوشت:  .سخن گفتند هاآن

آکویناس نیز  (Comm. in I Sententiae, 31(pars 2), 1, 3 ad2)«. شیء مورد نظر خود را بازنمایی کند ،ي عالینحوشود که بهنامیده می

 Summa) .«نحوي عالی بازنمایی کندرا، حتی اگر آن شیء زشت باشد، بهزمانی یک تصویر زیباست که شیء مورد نظر خود »نوشت: 

Theologiae, I, 39, 8c).   

                                                           
1 William of Moerbeke 

2 Bonaventure 
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عنوان کیفیتی الوهی، بلکه بهیباییِ نامرئی یا عنوان بازتاب ز، زیبایی هنري نه بهمورد نخست اینکه دو مورد در اینجا جالب توجه است؛

ه رئالیسم ها به چیزي شبیآن رسد هردوِنظر می، بهمورد دوم اینکهوجود آمده تبیین شده است. اي که توسط دست انسان بهمادي از اشیاي

ادي شیء مکند ذات یک کند، بلکه تالش میدست آوردن روحی که درون ماده است تالش نمیبههنر براي گذارند. هنري صحه می

تر از هنر بیزانسی هنر قرن سیزدهم بسیار پیشرفتهِ دیگري، نظیر نقاشی یا یک تندیس، فرا چنگ آورد. مادي ةبازنمودي( را در ابژ ة)ابژ

ه براي ی هنري کیعن) آکویناس هنر دیداريِ زمان خود رابوناونتروا و طور کامل فهمیده باشیم، آنکه این موضوع را بهبود. شاید بی

لی آن را توصیف شکبهتري، طور قابل توجهکردند، بلکه همچنین، و حتی بهگونه که بود توصیف میتنها آنکوشید( نهرئالیسم می

آفرین است و نه ذاتیِ زیبا و حقیقتی که دارد لذتدلیل کیفیتِ شد؛ یعنی هنر بهها نمایان میشان بر آنحسی ۀکردند که در تجربمی

ز در حال تغییر ها نیانسان ۀتنها هنر، بلکه قریح، نهوسطاقرون از این منظر، در دورة  قدسی.و  یمثال  دادن به قلمرو استعالییِدلیل ارجاع به

 بود.

 هنرمندان و رویدادنگاران

 توصیفاتیباید  نهمچنیبلکه پوشی کنیم، هنرمندان چشمخود از  تنها نبایدرا بررسی کنیم، نه وسطاهنر در اواخر قرون  ۀاگر بخواهیم نظری

با دستور  ـرا  هاي راهنماکتابنگارش  ۀره وظیفواهم یانیاوسطقرون  .نظر بگیریمدر اندآثارشان نگاشته ةعصران آنان دربارکه هم را

هایی یزهاي دیواري و چکردن دیوارها براي نقاشی و چگونگی آماده هاها و ترکیب رنگدانهییدن رنگچگونگی سا ةعمل مفصل دربار

قریب به  اکثریت موجود است.نیز شرح آثار هنرمندان توسط رویدادنگاران مختلف داشتند. عهده بردر باب هنرهاي دیداري  ـشبیه آن 

 واقعی یی جزئیاتطور نابها آمده است، بهو اکثر توصیفاتی که در آن هنر نداشتند ۀگونه مطلبی در باب نظریهیچ هاي راهنمااتفاق کتاب

باید باور »بینیم، چراکه از نظر وي آور را مییي شگفت1، لئون اوستیایل قرن یازدهمادر او دهد.دست میدر مورد مواد، اندازه و قیمت به

اي است که بر آکویناس و و این تقریباً دو قرن پیش از رئالیسم هنري  (Holt, 1981, p. 13)«. کاري زنده بودندکنیم که اشکال در معرق

                                                           
1 Leo of Ostia 
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نویسد که وي شیري از زندگی می 1انکوراي، ویالر دو در کتاب طراحی و راهنماي برجسته ،در قرن سیزدهم گذاشت.  یرتأثبوناونتروا 

گردد، به پیش از قرن سیزدهم برمی که زمان آن احتماالً ،2فهرستی مستند از گفتارهاي ماسونريدر . (Holt, 1981, p. 91)کشیده بود 

اشارتی  ((Holt, 1981, p. 103«. به انجام برساند را که شخص دیگري آغاز کرده استتواند کاري کس نمیهیچ»چنین آمده است که 

نر، حکایت که حکایت ه ـگاه از ذهنیت قرون وسطایی دور نیست که هیچـ  گیري روشن از این باوربراین جهتبناو  اولیه از مفهوم نبوغ

 روي از قوانین درست بود. دنباله

د، هرچند وارد رنسانس ش گرفت، ناگهانو نبوغ فردي هنرمند نشأت می ها، که از زندگی، رئالیسم تقلیديبنابراین، این اعمال و گزاره

دهد که طراحی از نیز این اعتقاد او را نشان می 3هاي ویالرطراحیبود.  وسطایدن قرون ها پیش از به پایان رسمدتثبت و شروع آن 

ازنمایی هم اشیاء و هم بگوید میکه این امر با دیدگاه قرون وسطایی ها و موجودات باید با الگوهاي هندسی مطابقت داشته باشد. انسان

ها دهد که خطوطی که در باالي چهرهبا این همه، پانوفسکی نشان می .کامالً همخوان است اندها مطابق با قوانین ریاضی ساخته شدهآن

 اي مشتقحک شده است، از هیچ نوع اصول خاص ریاضی -دهدها را نشان میختار ریاضی آنکه ظاهراً سا-هاي ویالر هاي نقاشیو تن

    .   (Panofsky, 1970a, pp.112–16)شوند نقاشی، امپرسیونیستی می خود ها به اندازةآن ،ه نقادانه بنگریمهنگامی کاند. نشده

 کتابشود. و رنسانس در نظر گرفته می وسطاقرون  ةدو دور انتقالدر  يکلیداي چهرهعنوان بهعموماً  )1370c.–(1440 4ییننچنینو چ
اتی توان اظهارطور پراکنده میاما به( وي کتاب راهنماي کاربردي دیگري به سبک قرون وسطایی بود. Il libro dell’arte) آزادي هنرِ

ار خود را با نقاشانی که کاز آن دست  اظهاراتی نظیر اینکه ؛رفتندکار میبهنیز رنسانس در قرن چهاردهم  ةدور ةانداز را پیدا کرد که به

تواند از تخیل می ،هر زمان که بخواهد ،با دانش نظري برابر است و اینکه نقاش شاننوع نقاشی ،کردن از طبیعت فراگرفته بودندینقاش

   .  (Cennini, I, 1)خود بهره بگیرد 

                                                           
1 Villard de Honnecourt 

2 Articles of  Masonry 

3 Villard 

4 Cennino Cennini 
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وي  ۀدوچیو از آتلی 1محجر بزرگ محرابِ رویداد حرکتشاهد براي  ینتربزرگرا شاید بتوان  وسطاروح هنري اواخر قرون قرون 

و  ه بودندها بستدکان ۀهماین موضوع، طبق گواه یکی از شاهدان، یک رویداد بزرگ شهري بود. . دانستکلیساي جامع سیِنا سمت به

ره ظها به احترام چنین منو ناقوس دست داشتندکه شمع بهو مردم شهرْ محجر محراب را، درحالیهبان صومعه اصفوف منظم کشیشان، ر

ید ی سخن از این بگویننتعجبی ندارد که ببینیم چاز این منظر،  .(Holt, 1981, p. 135)کردند همراهی می نابی همگی به صدا درآمده بود،

قرون  ةدور نیستیم. هاد که قادر به دیدن آنو چیزهایی را کشف کن کار رود که برابر با شعر باشداي بهبا توجه به نظریه که نقاشی باید

بینیم که می تر، در چنینیطور دقیقبه پایان رسید و رنسانس آغاز شد. به با چنینیشود، اري مربوط می، تا جایی که به هنرهاي دیدوسطا

 آیند. طور یکنواختی در پی یکدیگر میاین دو دوره به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  altarpieceم. پرده  نقاشی ، یا تندیسی تزئینی در قسمت باال و عقب محراب  
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