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چکیده ]
ین پانوفسکی از پژوهشگران برجستٔه قرن بیستم در حوزٔه مطالعات قرون وسطی است.  آرو
گوتیک  فلسفٔه  و  معماری  هنر،  دربارٔه  او  آثار  مهم ترین  از  سن دنی  کلیسای  و  سوگر  کتاب 
شمایل نگاری  و   )Symbolism( نمادگرایی  روش  با  که  پانوفسکی  گستردٔه  تحقیقات  است. 
ایجاد  یر  بررسی و خوانش تصاو انجام می شد، پیشرفت های چشمگیری در   )Iconography(
یکرد پانوفسکی با انتقادهایی نیز مواجه  گشود. رو کرد و افق های تازه ای را به روی مورخان هنر 
یخ نگاری«  »تار به جای  »عقایدنگاری«  پانوفسکی،  شیوه  دربارٔه  نقدها  مهم ترین  از  یکی  شد. 
ران ساز بودن شخصیت سوگر و تأثیر او در کلیسای سن دنی، تردیدهایی  یژه دربارٔه دو است، به و
آثارش سعی می کند  در  پانوفسکی  ایجادشده است.  قرون وسطی  پژوهشگران مطالعات  برای 
گوتیک، در قامت یک الهی دان/فیلسوف یا دست کم به عنوان مؤلف  سوگر را به عنوان معمار 
یکتور، مدرسٔه شارتر و میراث  ران )مکتب سن و و مفسر مجموعه ای از تفکرات فلسفی آن دو
فلسفی  نظامی  سوگر  برای  و  کند  معرفی  دیونیسیوسی(   _ گوستینی  آ تفکر  همراه  به  بوئتیوس 
بر  است؛  یر  تصو استقالل  بردن  میان  از  پانوفسکی،  تفسیری  روش  به  انتقاد  دومین  بسازد. 
و  الهیاتی  متون  از  انبوهی   

ً
معموال است،  آن  شمایل شناسی  مشغول  پانوفسکی  که  یری  تصو

یر بدون آن ها فهمیدنی نیست. یی تصو گو اسطوره ای الصاق شده است و 
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148         فصلنامه الهیات هنر   |   شماره ششم   |   پاییز 95

گان ] کلیدواژ
کلیسای سن دنی، عقایدنگاری، شمایل نگاری، شمایل شناسی  پانوفسکی، سوگر، 



149         

مقدمه ]
یخ نگاِر هنر، تحصیالتش را در دانشگاه فرایبورگ  ین پانوفسکی۱ پژوهشگر آلمانی تبار و تار آرو
یس  که بین سال های ۱۹20 تا ۱۹3۱ در دانشگاه های برلین، مونیخ و هامبورگ تدر کرد. او  آغاز 
کتابی به  کاسیرر2 در  یخ هنر، براساس نظریات ارنست  می کرد، اولین ایده های خود را دربارٔه تار
یخ مفهومی نظریٔه هنر3 به زبان آلمانی منتشر کرد. پانوفسکی در سال ۱۹3۱ برای  نام کمک به تار
یورک رفت و در آمریکا ماندگار شد. در سال ۱۹35 دانشگاه پرینستون  یس به دانشگاه نیو تدر
یس از او دعوت کرد. پانوفسکی در سال های پس از مهاجرت به آمریکا، با بررسی شیؤه  برای تدر
یخ هنر مناسب یافت. کتاب مختصر  شمایل نگاری، این روش را برای پژوهش در مطالعات تار
او به نام رنسانس و رنسانس در نقاشی غرب و کتاب نقاشی متأخر هلند که حاصل سخنرانی او 

در دانشگاه هاروارد است مطالعات شمایل نگارانه را قدرت و قوت بیشتری بخشید.
روش  شد،  منتشر   ۱۹3۹ سال  در  که  شمایل نگاری۴  در  مطالعاتی  کتاب  در  پانوفسکی 

1. Erwin Panofsky )1۸92 Hannover – 19۶۸ New Jersey(.
2. Ernst Cassirer )19۴5– 1۸7۴(.
3. Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunstheorie )192۴; translated into English as Idea: A Concept in 
Art Theory(.
۴. Studies In Iconology: Humanistic Themes In The Art Of The Renaissance. Harper & Row )1972(.
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شمایل نگاری را در سه گام توضیح داد: »توصیف پیشاشمایل نگارانه«، »تحلیل شمایل نگارانه« 
یر می پردازد و خط،  و »تفسیر شمایل شناسانه«. پانوفسکی در مرحله اول به توصیف صرف تصو
که مربوط  سطح، حجم و معانی ناظر به واقع و معانی درونی _ حسی را بیان می کند. الیٔه اول 
به معنای ابتدایی یا طبیعی پدیده هاست به دو قسمِت معنای واقعی و بیانی تقسیم می شود. 
تفسیر  از  دوم  الیه  و  مرحله  است.  گذاشته  پیشاشمایل نگارانه«  »توصیف  را  مرحله  این  نام  او 
یه ای قرار دارد که از پی  پانوفسکی، الیٔه آیکونوگرافی است. در پس و پشت هر صورتی معنای ثانو
درک و تحلیل معنای اولیه آن حاصل می شود. الیٔه دوم، محمل شناخت معنا یا مفهوم نهانی 
که نقش مایه ها، راوی آن هستند. آنچه در الیٔه دوم مطرح است فراتر از تحلیل فرمال یک  است 
اثر هنری است؛ چراکه در یک تحلیل فرمال، تنها به صورت اثر بسنده می شود و به معنا و مفهوم 
آن پرداخته نمی شود؛ ولی هدف در تحلیل آیکونوگرافی، ادراک و تفسیر معنا در مقابل فرم اثر 
هنری است. مرتبه سوم به تفسیر شمایل شناسانه اختصاص دارد. در این مرتبه با تحلیل صرف 
مواجه نیستیم، بلکه مشغول حکم دادن و قضاوت نیز هستیم. پانوفسکی معتقد است: در این 

.)3۶ :۱۹۹5 ,Panofsky( یم ران روبه رو می شو مرحله با جهان بینی آن دو
بالعکس،  )حتی  می شناسیم  شمایل نگارانه  مطالعات  با  را  پانوفسکی  ایران  در  اگرچه 
ر  شمایل نگاری را با پانوفسکی می شناسیم( مطالعات سمبولیستی پانوفسکی را نباید از نظر دو
پرترٔه  و تفسیر  این روش در تحلیل  با  پانوفسکی  کنیم.  او جدا  از روش شمایل نگاری  و  یم  بدار
یان وان آیک2( از قراردادهای بصری پنهان در اثر، پرده برداشت. او در این  آرنولفینی۱ )اثر مشهور
پرتره، مجموعه ای از نمادهای مخفی یافت که همگی نشانی از پیوند ازدواج بودند. منوگرافی او 
رر به دست داد. اگرچه بعدها  رر3 نیز تحلیلی سمبولیستی از زندگی و آثار دو دربارٔه آلبرشت دو
در  پانوفسکی هنوز  و مخفی  پنهان  نمادگرایی  اما  کشیده شد  به چالش  پانوفسکی  کار  نتایج 
بورگ۴  یر هنری  بررسی شدنی است. پانوفسکی در آلمان و آمریکا عضو موسسه وار خوانش تصاو

1. Arnolfini Portrait )1۴3۴(
2. Jan van Eyck )1۴۴1–1390(
یـن گراورسـاز  یاضـی دان آلمانـی دوره نوزائـی اسـت. او بزرگ تر 3. آلبرشـت دورر )بـه آلمانـی: Albrecht Dürer 152۸-1۴71( نقـاش و ر

یـش بـود. عصـر خو
۴. Warburg Institute
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کادمی سلطنتی  کادمی ملی علوم و هنرهای آمریکا، آ یت آ بود و در طول زندگی اش به عضو
کادمی ملی انگلیس درآمد. مقاالت بسیاری به زبان فارسی در تبیین  علوم و هنرهای هلند و آ
یه به نقد و  یکرد پانوفسکی نوشته شده است. در این نوشته می کوشیم تا از چند زاو روش و رو
یخ نگاری به صورت عمومی  یم. برخی از این انتقادات بر روش تار بررسی روش پانوفسکی بپرداز
کتاب های پانوفسکی بررسی شده است. این انتقادها  ایرادشده و عینًا دربارٔه یکی از مهم ترین 
یخ قرون وسطی را نشانه رفته است. وابستگی  آغاز گوتیک و تأثیرگذاری بیرون از حد سوگر در تار

یر به متن های تخصصی نیز از دیگر نقدهای روش شمایل نگارانٔه سوگر است. تصاو

از تاریخ نگاری تا عقایدنگاری؛ بررسی مخاطرات روش پانوفسکی ]
را  آن ها  که  هستند  ینه  منه موز از  زئوس  نه گانٔه  دختران  موزها۱  باستان،  یونان  اندیشه  در 
کار موزها وساطت و الهام هنر، شعر  یا الهگان ادبیات، دانش و هنرها می خوانند.  فرشتگان 
یخ است. اگرچه در اساطیر  و دانش به هنرمندان، شاعران و حکیمان است. »کلیو«2 الهٔه تار
کمتر سخن  او  از   

ً
اما معموال انسان هاست؛  به  از وظایف »کلیو« شهرت بخشیدن  یونان یکی 

یِخ هنر« اما تا سدٔه نخست میالدی نه با مورخان، بلکه به طور غیرمستقیم  گفته می شود. »تار
اوایل رنسانس همپوشانی مهمی میان  تا  به طوری که دست کم  بوده است،  با فیلسوفان همراه 
با  غرب  هنر  یخ نگاری  تار سرآغاز  رنسانس،  دارد.  وجود  فلسفه  و  هنر  در  نظریه پردازی  و  یخ  تار
کسانی  نوشته های  با  رنسانس  ران  دو در  غرب  هنر  یخ  تار بررسی  است.  زندگی نامه ای  یکرد  رو
یخ و زندگی هنرمندان است. در قرن هجدهم، با آثار  چون جورجو وازاری3 بیشتر بازتابی از تار
یخ باز می شود،  یباشناسی و از همه مهم تر تار کانت و هگل دوباره پای فلسفه به مسائل هنر، ز
یوآخیم  یوهان  ران  دو همین  در  است.  نشده  تبدیل  مستقلی  رشتٔه  به  هنر«  یخ  »تار هنوز  اما 
بار  نخستین  برای   ،۱7۶۴ سال  در  باستان«5  یونان  هنر  یخ  »تار کتاب  تألیف  با  ینکلمان۴  و

1. Muses
Clio :و به انگلیسی Κλειώ :2. کلیو به یونانی

3. Giorgio Vasari )157۴-1511(
۴. Johann Joachim Winckelmann )17۶۸– 1717(
5. History of ancient art Winckelmann, Johann Joachim )1۸73(. New York, F. Ungar Pub. Co.
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یخ هنر« را به مثابه دانشی مستقل به کار می برد. بدین ترتیب از نیمٔه قرن هجدهم،  اصطالح »تار
یبایی شناسی« و »نقد هنر« پدیدار می شود. از اواخر قرن  یخ هنر«، »ز فصل مشخصی میان »تار
یکردهای فرمالیستی در نقد هنری  کسانی چون هاینریش ولفلین و راجر فرای رو نوزدهم با آراء 
یکردهایی  یت جریان های اجتماعی و فلسفی سدٔه بیستم، رو یت می یابد و یا بعدتر با تقو اولو
چون نقد آیکونوگرافی، نشانه شناختی، روانکاوی، اسطوره شناختی، اجتماعی )مارکسیستی( 
و  یست محیطی  ز جغرافیایی،  پسااستعماری،  فمینیستی،  نقدهای  پست مدرن  یکرد  رو با  و 

یکردهای نقد هنری شناخته می شوند )رک: مهاجر، ۱3۹5(. غیره، به عنوان مهم ترین رو
هنر  تحلیل  به  سمبولیسم   - شمایل نگاری  روش  با  زمانه ای  و  زمینه  چنین  در  پانوفسکی 
کتابی  اولی  دارد.  قرون وسطی  و معماری  هنر  یخ  تار دربارٔه  نوشته  دو  او  پرداخت.  قرون وسطی 
گوتیک و  کتاب  که در سال ۱۹۴۶ منتشر شد و دومی  کلیسای سن دنی۱ است  دربارٔه سوگر و 
پانوفسکی  است.  گفته  سخن  گوتیک  ران  دو دربارٔه  به تفصیل  آن  در  که  است  مدرسی2  تفکر 
کتاب در مطالعات  کرد و در سال ۱۹5۱ به چاپ رساند. هر دو  کتاب را در سال ۱۹۴8 آغاز  این 
کتاب سوگر نوشت و  که پانوفسکی بر  یژه مقدمه ای  یخ هنر قرون وسطی تأثیرگذار بودند، به و تار
گوتیک از زمان  که معماری  پا و آمریکا اطمینان داد  به مدت نیم قرن به نسلی از پژوهشگران ارو
گوتیک از سن دنی  که  سوگر به وجود آمده است. تفسیر شمایل نگارانٔه او از سن دنی، این ادعا را 

کرد. آغاز شده است به یک اصل بدیهی تبدیل 
که سبک اثر معماری می تواند نشانی از یک فرهنگ  گوتیک نشان داد  یابی پانوفسکی از  ارز
پای قرن دوازدهم بود، در قرن نوزدهم  یان معنوی ارو

َ
که پیش ازاین مظهر عمدٔه َقل گوتیک  باشد. 

که در عرصٔه  تی  زگار بدل شد. توجه به چنین تحوال و اوایل قرن بیستم به تجلی متفکران آن رو
فکری رخ می داد بر عهدٔه موّرخ هنری چون پانوفسکی بود. پانوفسکی به صورت شگفت انگیزی 
گوتیک را به سنت سترگ اندیشه نوافالطونی رساند و تناسباتی  یشه های جنبش بزرگ هنری  ر

1. Abbot Suger on the Abbey Church of St Denis and its art treasures. Edited, translated and annotated by Erwin Panofsky. 
Princeton 19۴۶ )hereafter Panofsky, Suger(. 2nd edn by Gerda Panofsky-Soergel, 1979.
2. Gothic Architecture and Scholasticism, London and New York 1951. First given as Wimmer Lectures, St Vincent 
College, 19۴۸.
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کرد. ساختن چنین هماهنگی عظیمی قطعًا برای خودش نیز لذت بخش  میان این دو ایجاد 
اندیشه های  که  بود  این  کار  این  در  پانوفسکی  اصلی  ایده   .)2  :۱۹87  ,Kidson( است  بوده 
ران رنسانس جریان یافته است؛ به این ترتیب، به نظر  ران باستان از طریق قرون وسطی در دو دو
پانوفسکی روح تفکر باستان در قرون وسطی جاری بوده و این بار در شکل و شمایل گوتیک ظهور 

کرده است.
اما  است؛  تحسین برانگیز  رنسانس  تا  باستان  عهد  از  سیری  ساختن  در  پانوفسکی  کار 
است  ممکن  وسطی(،  قرون  یخ  تار )ازجمله  هنر  یخ  تار به  یخی  تار چشم انداز  تغییر  رت  ضرو
کاری این  برخی خطرات پنهان در خود داشته باشد. یکی از مخاطرات موذی و مهلک چنین 
از  یعنی بیش  رد؛  بیاو به عقایدنگاری روی  کند  یخ نگاری  تار آنکه  از  پژوهشگر بیش  که  است 
یخ باشد،  آنکه در پستوهای قرون پیشین در جستجوی استنادات و شواهد آشکار و پنهان تار
یخ(  که در آن، همه چیز بر اساس ایده ای مفروض )پیوستگی تار یخ به دست دهد  روایتی از تار

بیاید. به نظم در
که سعی می کنند اصول را به خدمت بگیرند و  مخاطرات »روش« به خصوص روش هایی 
یم  همه چیز را بر بنیاد فرضیه پیش ببرند، آنگاه مهلک تر است که این پیش فرض را بدیهی بینگار
هنْر  اساسًا  و  آمده  وجود  به  فیلسوفان  تفکر  سایه  در  همه  فرهنگی-هنری،  بزرگ  تحوالت  که 
کار ما شناسایی  طفیلی فلسفه است و اینکه پیش نیاز فلسفه، وجود یک نظام فلسفی است و 

آن نظام یا نظام های فلسفِی پشت پردٔه هنر است.
حامیان  از  یکی  سوگر  اینکه  کثر  حدا یا  ندارد  گوتیک  به  ارتباطی  هیچ  سوگر  ییم  بگو گر  ا
یخ دست برده ایم؛ »به  بزرگ هنر بوده است، غوغایی برانگیخته خواهد؛ چون در پیوستگی تار
یکدیگر  به  فزایندٔه معرفت  و شکوفایی  در رشد  که همٔه چیزها  نیز خردپسند است  مورخ  نظر 
ز به  که در قرن نوزدهم پدید می آید و هنوز امرو یخی  پیوستگی داشته باشند! این شیؤه تفکر تار
ما خردپسند می نماید، به نظر من مثال قانع کننده ای از تأثیر میراث زندٔه هگلی است« )گادامر، 

ز هگل در همه چیز دست دارد!« )همان(. که »تا امرو ۱3۹0، ص 2۱( و نباید از یاد برد 
به چشم  به وضوح  این مطلب  پانوفسکی رسیده است،  به  کاسیرر  از طریق  که  میراثی  در 
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که به دنبال افکار هگل پدید  یخ نگاران«۱ تعلق دارد، مکتبی  می آید. پانوفسکی به مکتب »تار
این مکتب، وحدت هنرها  یخ روح است.«  تار یخ هنر همان  که »تار بود  این  آمد. شعار آن ها 
کید داشت )نصری،  تأ بر نقش جهان بینی  و  قبلی می دانست  تعّین بخش  نیروی  ثمره یک  را 

.)۱3۹۱
می شود.  منتهی  »عقایدنگاری«  به  یخ نگاری«  »تار که  است  روشن  مقدمه،  این  با 
»عقایدنگاری« اصطالحی است که دانشمند کالسیک آلمان هرمان دیلز2 برای مورخان فلسفه 
از  بر اساس برخی  کار می ُبرد. عقایدنگاری3 توصیِف دیدگاه فالسفه و دانشمندان پیشین  به 
آثار بزرگ فلسفی به دست ما نرسیده است.  از  یادی  از آن ها است. تعداد ز آثار به دست آمده 
فالسفٔه  و  مفسران  زندگینامٔه  و  آثار  طریق  از  عمدتًا  ازدست رفته،  آثاِر  آن  از  ما  محدود  دانش 
بعدی حاصل شده است. آنچه افالطون به سقراط و ارسطو به پیش سقراطیان نسبت می دهد، 
کتاب سترگ آغاز فلسفه  گادامر در  یخ نگاری. برای مثال  بر اساس عقایدنگاری است، نه تار
رابطٔه  و  است  نداشته  وجود  پارمنیدس  و  هراکلیتوس  میان  رابطه ای  هیچ  که  می دهد  نشان 
توهمی، ساختٔه عقاید نگارانی مانند ارسطوست )همان(. او همچنین معتقد است »فیلسوفان 
رده بودند«.  یا و طالب وحدت جهان بودند ولی این مفهوم را هنوز به دست نیاو میلتوسی جو
که واژه univers معادل cosmos یونانی باشد )همان، ص 77(. بنابراین آنچه  وی تردید دارد 
یخ نگاری نیست، بلکه عقایدنگاری  به این صورت به فیلسوفان قبلی نسبت داده می شود تار
از بصیرت ممکن است به چه  که »عقایدنگارِی خالی  گادامر به خوبی نشان می دهد  است. 
خالی  جای  کردن  پر  عقایدنگاری،  به این ترتیب   .)۱78 )همان،  برسد«  یی  مهمل گو از  حدی 
که  است  روایتی  یا  یو  سنار اساس  بر  یخ  تار یزی  طرح ر و  نوشتن  است،  یخی  تار محکم  اسناد 
گادامر  یخ فلسفه، حدس می زند.  آثار به دست آمده، بر اساس ایده پیوستگی تار از  یخ نگار  تار
با توضیح »ساختار« و »شبکٔه آثار« به معنای »کنش آثار بر یکدیگر« در فلسفه دیلتای توضیح 
یخ همه چیز را به هم پیوسته شرح دهیم. وی همچنین  یم در تار که چگونه دوست دار می دهد 

1. Geistesgeschichte
2. Hermann Alexander Diels )1922– 1۸۴۸(
3. Doxography
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که اگرچه این رهیافِت دیلتای باعث استقالل علوم انسانی از علوم طبیعی شد  اشاره می کند 
)همان،  است  مسئله نگر«  یخ  »تار آن  و  دارد  وجود  یخی  تار نگاه  برای  نیز  دیگری  رهیافت  اما 
یخی که در آن به جای یافتن پیوستگی ایده ها میان فیلسوفان و اندیشمندان، به دنبال  2۶(؛ تار

یافتن جوابی برای مسئله ای جزئی میان آن ها به روش هرمنوتیک است.

سوگر: حامی هنر، کشیش، سیاستمدار و فیلسوف ]
یه مختلف به شخصیت او  که دربارٔه سوگر۱2 نوشته است، از چند زاو کتابی  پانوفسکی در 

کیست؟ کرده است؛ اما واقعًا سوگر  یابی  نگریسته و آن را باز
دربارٔه پدر و مادر سوگر هیچ اطالعاتی در دست نیست، برخی معتقدند او فرزندی سرراهی 
کلیسای سن دنی سپرده می شدند.  کودکانی برای رشد و تربیت به مدرسه  بوده است و چنین 

پانوفسکی به این مسئله هیچ اشاره ای نمی کند، شاید چون از ابهت سوگر می کاهد.
راهب  این گونه است:  ارائه می دهند  از سوگر  نوزدهم  قرن  ارتدکس  که مورخان  شخصیتی 
فرانسه و  پی  ر دو شاه پی در و مشاو او دوست  کارآمِد صومعه سن دنی.  و  بزرگ، خوش مشرب 
که وقتی پادشاه به علت شرکت در جنگ های صلیبی از شهر  سیاستمدار بانفوذی بود تاآنجا
خارج می شد، سوگر را به عنوان نایب السلطنه بر جای خود می نشاند. تدبیر و سیاست او در امور 
کلیسا بیش از صد سال به حکومت پادشاهان فرانسه پایداری بخشید. سوگر عالوه بر  کشور و 
کلیسا و بنیان گذار برجسته ترین مدرسه سن دنی بود. پانوفسکی با هیچ کدام از  این اصالحگر 

یخی استفاده می کند. این توصیفات مشکلی ندارد و از همٔه این زوایا برای ایجاد اتصال تار
برای  گر  ا بااین همه  است.  بوده  هنر  حامی  سوگر  که  دارند  اتفاق نظر  این  بر  همه  دست کم 
 »حامی هنر« هرچه 

ً
که معموال هیچ کس هم معلوم نباشد برای مورخ هنر به وضوح آشکار است 

ابداع  گوتیک  اندازه های  در  را  خاصی  »سبک«  نمی تواند  باز  باشد،  که  هم  بانفوذ  و  روشنفکر 
کند.

پانوفسکی برای یافتن چنین شخصیتی در سوگر، چند وجه از زندگی سوگر را بررسی می کند. 

1. Suger )1151 - 10۸1(
2. تلفظ فرانسوی نام او، سوِژر است که در فارسی به نام سوگر معروف شده است.
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یشه های فکری اوست که به چند دلیل  یابی الهیاتی- فلسفی سوگر و منابع و ر مهم تر از همه ارز
که اساسًا سوگر الهی دانی در عرصه نظر نبود و  دشوار می نمود. مهم ترین دلیل شاید این باشد 
یلیام کوزایی« تفکر نظام مندی  یکتوری«، »آبالرد« و »و حتی مانند معاصرانش »هوگوی سنت و
که از سوگر به ما  نداشت تا دست کم بازتاب دهندٔه متفکران پیش از خود باشد. از نوشته هایی 
رسیده است، او حتی یادداشت یا سخنرانی مستقلی دربارٔه الهیات و فلسفه ندارد. بااین همه، 
پانوفسکی معتقد است که سوگر تحت تأثیر »مجموعه ای از مهم ترین ایده ها« قرارگرفته است تا 
کلمٔه »مجموعه ای از  گر به  گوتیک بیافریند. ا رانی به نام  کلیسای سن دنی را برای آغاز دو بتواند 
ری و پیوند زدن  گردآو کار  کسی در  که اینجا  کنید متوجه خواهید شد  مهم ترین ایده ها« دقت 
که می تواند پانوفسکی را به چنین هدفی  کند؛ اما سرنخ هایی  ایده هاست تا سوگر را بازآفرینی 

برساند، بازتاب فیلسوفان معاصر سوگر در اوست.
قرون  فیلسوفان  و  متفکران  فکری  سیر  و  تحوالت  دربارٔه  وسیعی  تحقیقات  پانوفسکی 
از دو  کالسیک  که در قرن دوازدهم فلسفه به صورت  بود  گاه  آ به این مسئله  او  میانی داشت. 
گوستینی - دیونیسیوسی« دنبال می شده است. تفسیر »بوئتیوسی« از  طریق »بوئتیوسی« و »آ
کلیسا و  کتاب های افالطون نمی شد، در برابر برخی از تفکرات  که البته شامل همٔه  افالطون 
اصول کلیسا قرار می گرفت. تفسیر نوافالطونی نیز مشکالتی با اصول کلیسا در خلقت و جایگاه 
که در این زمینه ارائه می کند مستقیمًا از سوگر  پدر و پسر داشت. پانوفسکی عالوه بر اطالعاتی 
پل می زند  گیت« است  پا یو آر نهمی »دیونیسیوس  قرن  که شکل  یوگنا«  ار به »جان اسکوتوس 
از  نور یکی  را در تفکر سوگر نشان و جای می دهد. برای مثال،  و ماهرانه عناصر دیونیسیوسی 
نشان  را  گوتیک خود  لبه  در  کلیسای سن دنی  ین  آغاز که در شکل  مهم ترین عناصری است 

کرد. می دهد و می توان آن را متأثر از تئولوژی های پیشین قلمداد 
عالوه بر این دقت پانوفسکی در فلسفه قرن دوازدهم به دو چیز معطوف است: مکتب سنت 
انحای  به  سوگر  کار  موضوِع  پانوفسکی،  شمایل شناسانٔه  تحلیل  در  شارتر.  مدرسه  و  یکتور  و
مختلف چه از لحاظ سمبولیک و چه از لحاظ تفکر جهان شناسانه به »هوگو«، »مدرسه شارتر« 
ره،  آن دو فلسفی  ارائٔه اطالعات دقیق  با  پانوفسکی  پیدا می کند.  ارتباط  و »جان اسکوتوس« 
کلیسای سن دنی  که سوگر دست کم مجری این ایده ها در  می خواهد ما را به این نتیجه برساند 

بوده است.
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نقش  هم  سن دنی«  »کلیسای  الهیات،  و  فلسفه  به جز  سوگر،  شخصیت  آمدن  پدید  در 
کلیسای سن دنی ابتدا آرامگاه کوچکی برای دنیس مقدس بود که حامی  مهمی ایجاد می کند. 
شد.  مدفون  و  »شهید«  آن  در  مقدس  دنیس  که  سرزمینی  می شد،  خوانده  فرانسه  سرزمین 
کلیسا توانست آنجا را به قبرستان سلطنتی  سپس زمین آرامگاه برای مردم و زائران مهم شد و 
لوگراس«  »لوئیس  فرمانروایی  با  مصادف  دوازدهم  قرن  در  کند.  بدل  فرانسه  یخ  تار پادشاهان 
کلیسا منتقل شد، حتی شاه  کاخ سلطنتی نیز به جوار  یی چاق«  یی پنجم« یا »لو ملقب به »لو
در  طاس«  »شارل  ک سپاری  خا کردند.  اقامت  کلیسا  از  بخشی  در  وقتی  چند  خانواده اش  و 
بخش غربی کلیسا به موقعیت این کلیسا اعتبار بسیاری بخشید؛ آنتی تزی که اعتبار کلیسا را 
کلیسا در آن زمان به اوج خود رسیده بود و همه از  که فساد دستگاه  به بازی می گیرد این است 

کلیسا برآشفته بودند. دست فساد 
این گونه  به سزار  را  از وضعیت سن دنی  برنارد خالصه ای  مثال در سال ۱۱27 سنت  برای 
منزلت  و  شأن  ممتازی،  و  برجسته  به صورت  باستان  ران  دو از  که  مکان  »این  می دهد:  شرح 
سلطنتی داشته است، مدت مدیدی است که برای کسب وکار قانون دادگاه و خوابگاه عده ای 
از  که  یا چیزهایی  با فریب است  یا همراه  ارائه می شود،  سرباز استفاده می شود، آنچه به سزار 

.)3 :۱۹7۹ ,Panofsky(»خداست همراه با وفاداری الزم ارائه نمی شود
آبالرد نیز در سال ۱۱20 صومعه سن دنی را »کاماًل دنیوی و فاسد« و »کنیسٔه شیطان« خواند و 

.)۶ :Ibid( کرد ک و  تحمل نشدنی در خلوت و جلوت« متهم  راهبانش را به »سلوکی ناپا
غیر از این، تنها مواجهه آبالرد با سوگر جایی است که آبالرد، پس از رسوایی و مقطوع النسل 
جمع  به  این  از  پس  او  ُبرد.  پناه  سن دنی  کلیسای  به  معشوقه اش  خانوادٔه  دست  به  شدنش 
می کند  وانمود  پانوفسکی  شد.  کمه  محا دادگاه  سوی  از  و  تبدیل  کلیسا  دستگاه  از  ناراضیان 
آبالرد معترض  کند.  آبالرد را سبک  توانسته است حکم  که سوگر به سبب نفوذش در دادگاه 

یی به چند اتهام در راه واتیکان جان داد. کلیسا باقی ماند و باالخره برای پاسخگو دستگاه 
سوگر  می کند.  ماجرا  وارد  را  سوگر  کلیسا،  دستگاه  آشفتگی های  بیان  از  پس  پانوفسکی 
کلیسا  منشی  جوانی  در  سوگر  است.  سن دنی  کلیسای  بزرگ شدٔه  که  است  جوانی  کشیش 
کشیشی در شهر برنوال نرماندی و توری در شمال فرانسه می رود تا در دربار  می شود و بعدها به 
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کند و اکنون به عنوان منجی و سنتز به سن دنی بازمی گردد. سوگر  گالسیوس دوم خدمت  پاپ 
انجام  پادشاهی  دربار  و  کلیسا  در  را  اداری  اصالحات  بی سابقه ترین  از  »یکی  ناجی  به عنوان 

.)237 :۱۹۹8 ,Grant( »می دهد
دارد،  سن دنی  کلیسای  با  قدرتمندی  ارتباط  که  سوگر  شخصیت  پازل  دیگر  قسمت 
»پادشاهی فرانسه« است. قلمرو پادشاهی فرانسه در آن زمان از دو طرف مخصوصًا از جانب 
پادشاه  فرمان  که  بود  شده  ضعیف  آن قدر  فرانسه  سرزمین  پادشاه  می شد.  تهدید  دائمًا  غربی 
کوچکی اطاعت نمی شد و صدای او از محلٔه سن دنی آن سوتر نمی رفت. این  جز در محدودٔه 
با  کرد  پانوفسکی( سعی  روایت  فرانسه دارد. سوگر )به  پادشاهی  زوال  از  اطالعات همه نشان 
به  و  کلیسا  به  کار  این  با  او  کند.  احیا  را  فرانسه  پادشاهی  سن دنی،  کلیسای  دادن  قرار  مرکز 
پادشاهی »لوئیس لوگراس« اعتبار و اقتدار مرکزی بخشید. این اقتدار با وحدت ملت به صورت 
یکی  پادشاهی  با  آنگاه که  کلیسا  کمیت  حا شد.  یض  تفو سن دنی  کلیسای  به  سمبولیک 
ل را 

ُ
گ که دنیس مقدس، فرستادٔه عیسی به سرزمین  کلیسایی  می شود، بیشتر به چشم می آید، 

ل« شد. سوگر نیز طبق سنت مسیحی 
ُ
گ در خود پناه داده بود و او پس از خدا »حامی سرزمین 

کلیسا برای  او را با عنوان »شهید مقدس« یا »حامی مقدس ما«۱ می خواَند. به تعبیر پانوفسکی، 
کوچک شدٔه پادشاهی فرانسه است. سوگر حالت 

باشد:  گوتیک  معمار  بتواند  که  می کند  ارائه  سوگر  از  شخصیتی  پانوفسکی،  به این ترتیب 
گاه  که حامی هنرها مخصوصًا هنر معماری است، به فلسفه و الهیات عصر خودآ شخصیتی 
است  بنایی  گوتیک  هنر  و  است  یش  خو عصر  فلسفه  از  برآمده  گوتیک  به طوری که  است، 
کمیت  حا با  هنر  این  دیگر  سوی  از  است.  شده  پایه گذاری  دوازدهم  قرن  اندیشه  مبنای  بر  که 
پادشاه فرانسه به مرکزیت کلیسای سن دنی که حامی سرزمین گل در آن دفن شده است، پیوند 

گسستنی دارد و همه این ها بر پایه سیاست و تدبیر سوگر پیش می رود. نا

1. The book of Suger, Abbot of St Denis on what was done under his adminnistration, http://www.learn.columbia.edu/
ma/htm/ms/ma_ms_gloss_abbot_sugar.htm
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از میان رفتن استقالل تصویر در روش تفسیری پانوفسکی ]
علیه تفسیر سخنان بسیاری گفته شده است، ازجمله اینکه تفسیر راهی برای رام کردن متن 
که می تواند خودش سرپا بایستد با تفسیرهای مختلف زمین گیر می شود و بدون  است. متنی 
پانوفسکی  شمایل نگارانٔه  روش  به  که  انتقاداتی  ازجمله  ندارد.  ایستادن  یارای  تفسیر،  عصای 
گره زدن آن به متون ادبی، الهیاتی و اسطوره ای  یر و  نیز شده است، از میان رفتن استقالل تصو
وابستگی  اساسًا  پانوفسکی  مدنظر  شمایل نگاری  معتقدند:  پانوفسکی  روش  منتقدان  است. 
شمایل شناسانه  »تفسیر«  مرحلٔه  که  شمایل نگاری  سوِم  مرحله  در  این  و  است  متن  به  یر  تصو

است، به خوبی دیده می شود.
یر به متن مثل شعار معروف »شعر همان نقاشی«۱ است. همان طورکه »این  وابستگی تصو
شمایل نگاری  همان(.  )نصری،  می انگارد«  نادیده  را  ادبیات  و  نقاشی  میان  تمایزات  یکرد  رو
یر را از استقالل معنایی خود تهی می کند. همان طورکه ارجاع  نیز با تفسیر مرحله به مرحله، تصو
بن مایه های نقاشی به صحنه هایی در ادبیات، آن ها را به امری جزئی یا بازتابی درجٔه دوم در هنر 
یر  ره ارجاع می دهد و تصو یخ آن دو بدل می کند، تفسیر شمایل شناسانه نیز ما را به فرهنگ و تار

یخی می خواند. کثر، بازتابی از آن زمان و مکان تار را تفسیر یا حدا
در  پانوفسکی  گرچه  است.  میان  در  نیز  مفسر  خودسرانٔه  درک  و  سلیقه  پای  البته  اینجا 
سلیقه  دخالت  از  و  کند  رسم  »شمایل نگاری«  و  »طالع نگاری«  میان  مرزی  تا  کوشید  آثارش 
مفسر بکاهد؛ اما باز با انتقاداتی روبه رو شد، منتقدان شمایل نگارِی همراه با سمبولیسم او را به 
کردند و معانی شمایل نگارانه در رمزگشایی های پانوفسکی  »فروغلتیدن به نشانه شناسی« تعبیر 

.)2۹۴ :۱۹78,Hasenmueller( را »خودسرانه« خواندند
مراجع  به  هنری  اثر  در  موجود  فرم  شمایل شناسانه،  تفسیر  در  گفت،  می توان  به این ترتیب 
یی هرکسی توان فهم »معنا«  گو بسیاری در طیف وسیعی در خارج از اثر هنری پیوند می خورد و 
ی اثر هنری را ندارد و تواِن چنین خوانشی منحصر به کسانی است که شمایل نگاری می دانند و 
که نشان دهندٔه معنایی مستقیم است به یک فرمول ادبی  بس. در چنین تفسیری، فرم بصری 

یران می شود. تقلیل می یابد و به این ترتیب متن، آواره و و

1. Ut picture poesis.
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یرانگرتر از روش قدیمی تفسیر عمل می کند.  برخی حتی معتقدند که سبک جدید تفسیر، و
معنای  فراز  بر  دیگری  »معنای  تفسیر،  قدیمِی  سبک  اگر  است  معتقد  گ  سونتا سوزان  مثاًل 
یژگی های حفاری،  اصلی اثر ادبی قرار می داد، سبک جدید تفسیر، حفاری می کند؛ و یکی از و
ید و آن را  یشه متن می زند تا متنی فرعی بجو یرانگری است. سبک جدید تفسیر، تیشه به ر و

.)2۱۱ :۱۹۶۶,Sontag( »اصل قرار دهد
کرده است و با این  که مفسر آن را خلق  گ، تفسیر، »جهانی در سایه« است  به تعبیر سونتا
کار »جهان متن« را آواره و بی نوا کرده است: »کار تفسیر بی نوا کردن جهان به نسبت خلق جهاِن 
که اثر هنری اداره شدنی و سازش پذیر شود و  در سایه ای از معناهاست.« تفسیر سبب می شود 
کردن این محتوا، درواقع اثر هنری را  کردن اثر هنری در حد محتوای آن و بعد تفسیر  ما »با نازل 

رام می کنیم« )همان(.

جمع بندی ]
اگرچه پژوهش های پانوفسکی نشان می دهد مطالعات قرون وسطی چقدر می تواند عمیق 
باعث  است،  یخ  تار هگلی  پیوستگی  آن  اساس  که  پانوفسکی  نگارانٔه  یخ  تار روش  اما  باشد؛ 
می کوشید  پانوفسکی  بگیرد.  را  یخ نگاری  تار جای  عقایدنگاری  موارد،  برخی  در  که  می شود 
اندیشه  سترگ  سنت  به  را  گوتیک  هنری  بزرگ  جنبش  یشه های  ر شگفت انگیزی  به صورت 
ران باستان  که دو ر داشت  او باو کند.  ره ایجاد  نوافالطونی برساند و تناسباتی میان این دو دو
از زندگی به شکلی  ره ای  از قرون وسطی به رنسانس جریان یافته و یک تفکر در هر مرحله و دو
گوتیک به دنبال مضمونی می گشت  رخ نشان داده است. او در عظمت طاق ها و پنجره های 
گوتیک برخاسته از  که فرم برجستٔه  ر داشت  کند. پانوفسکی باو یربنایی برای هنر  تا فلسفه را ز
چنین تفکری است؛ ازاین رو به دنبال سیستم سازی برای تفکر قرون میانی ازجمله قرن دوازدهم 
که بتواند تفکرات افالطونی را -که بخشی از آن از طریق بوئتیوس به این قرن  بود؛ دستگاهی 
کند. او  گوستینی- دیونیسیوسی جمع  رسیده و مدرسٔه شارتر نماینده آن است- با تفکرات آ
گوتیک بلکه فراتر از آن آغازگر هنر  یک سوگر را )به عنوان حامی هنر  کرد رابطٔه تار کار سعی  با این 
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نزدیک تری  و متفکران  آبالرد  برنارد شارتری،  یکتور،  با فیلسوفانی چون هوگوی سن و گوتیک( 
کند. چون جان اسکوتوس روشن 

فلسفه ای  پرداختن  و  ساختن  اوست.  قوت  نقاط  دقیقًا  نیز  پانوفسکی  روش  آشیل  پاشنٔه 
در  افراط  گوتیک،  آغازگر  به عنوان  سوگر  نقش  کردن  برجسته  و  بردن  باال  دوازدهم،  قرن  برای 
و  نیستند  قابل تشخیص  شمایل نگارانه  تحلیل های  از  گاه  که  شمایل شناسانه  تحلیل های 
یخ نگاری او را در حد عقایدنگاری  که تار یر به متن، ازجمله اموری هستند  کردن تصو وابسته 
چنین  درنتیجه،  می کنند.  مردد  یخی  تار اسناد  واقعیت  در  را  پژوهشگران  و  رند  می آو پایین 
کند، به تفسیر  گفتگو  که قرار است با ما  ر می کند. هنری  کندوکاوهایی مخاطبان را از هنر دو
درجه دومی از اندیشه های فلسفی نزول می کند و با آن همه اطالعاِت پنهان، ما را از فهم هنر 

ر می کند. می ترساند و سادگی هنرها دو
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