
دالیل استفاده از هنر ویترای در کلیساهای گوتیک 
و تأثیر نظریه نور دیونوسیوس مجعول بر آن

سامره کاظمی

چکیده] 
کلیساهای  در  که  وسیعی  کاربرد   و  شکوه  جهت  به  یترای)شیشه نگاره(  و هنر  بی تردید 
گوتیک دارد به عنوان یکی از شاخصه های اصلی معماری گوتیک قابل تأمل است. پژوهشگران 
هنر  نمادین  ماهیت  به  توجه  با  اّما  پرداخته اند؛  گوتیک  معماری  از  مختلفی  جنبه های  به 
هنر  کاربرد  آیا  که  می گردد  مطرح  سؤال  این  قرون وسطی،  در  فلسفه  و  هنر  رابطه  و  مسیحی 
پایه  به عنوان  سن دنی  کلیسای  بنای  در  سوگر  توسط  خاصه  گوتیک  کلیساهای  در  یترای  و
طرفی  از  خیر؟  یا  می گیرد  سرچشمه  عرفانی  نمادیِن  و  فلسفی  بینش  نوعی  از  اولیه،  نمونه  و 
یترای رابطه مستقیم با نور دارد. نور در فلسفه هنر مسیحی از  ماهیت شیشه ای و شفاف هنر و
اهمیت ویژه ای برخورداراست. بسیاری از آباء کلیسا به خصوص دیونوسیوس مجعول در نظام 
که  فلسفی و زیباشناسِی خود، به نظریه نور و مابعدالطبیعه مبتنی بر نور پرداخته است. ازآنجا
بسیاری از فالسفه مدرسی و سنت های عرفانی مسیحی تحت تأثیر او بوده اند، پژوهش حاضر 
یترای در کلیساهای  عهده دار پاسخگویی به این سؤال اصلی است که: دالیل استفاده از هنر و
گوتیک و تأثیر نظریه نور دیونوسیوس مجعول بر آن چیست؟ در این  مقاله سعی شده تا به روشی 
گوتیک، تأثیر  کلیساهای  یترای در  ِی دالیل استفاده از هنر و کاو توصیفی-تحلیلی به هدف وا
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از  بخشی  تا  شود  مشخص  هنر،  این  گزینش  در  دیونوسیوس مجعول  زیباشناسی  نظریات 
گردد. کاربرد آن روشن  دالیل و معانی رمزی 

کلیدواژه] 
زیباشناسی دیونوسیوس مجعول،  سوگر،  گوتیک،  معماری  یترای)شیشه نگاره(،  و هنر 

نظریه نور.



69         

1.مقدمه] 
ابعاد  در  یافته  وحدت  قطعات  درخشندگِی  و  شفافیت  با  یترای  و هنر  در  رنگ  و  شیشه 
در  را  آن  اوج  که  پدید  می آورد  مسحورکننده  و  مسرور  شکوهی  و  چشم نواز  ترکیبی  عظیم، 
است  شکلی  به  اسلوب  این  ساختار  یافت.  می توان  گوتیک  کلیساهای  یترای  و پنجره های 
مقدسی  مضامیِن  و  بی مانند  تزئینِی  جنبه های  و  حظ  بصری  رنگ،  و  نور  بازِی  کنار  در  که 
رمزی  زبانی  با  نمادین  بیانی  می کند.  القاء  را  رازآلود  و  خاص  فضایی  کشیده،  تصویر  به  که 
و  می چرخاند  سر  آن سو  به  این سو  از  خواب دیده  گنگی  چنان  آن،  کشف  پی  در  بیننده  که 
جستجوگری می کند. مشخصًا این میزان از جذابیت و زیبایی نه تنها به واسطه شیوه ساخت، 
مواد و مصالح و ساختار ظاهری بلکه به واسطه ساختاِر روحانی و مفاهیم باطنی، معنایی و 
یچه ای به  کلیساها نهفته است تا در کاربرد این هنر در  که در چونی و چرایِی  فلسفه ای است 
کشف اسرار بیرون و درون خانه خدا و دل مؤمن حاضر در آنجا باشد. رابطه فلسفه مدرسی 
زیباشناسی  بر  فلسفه عرفانی دیونوسیوس مجعول  نظریات  تأثیر  و  گوتیک  با شکل گیری هنر 
مدرسی و اهمیتی که او برای نور به عنوان نمادی از زیبایی الوهی در طرح نظریه نور قائل است.
تا  نور، باعث شد  با  آن  رابطه مستقیم  و  یترای  و )1( همین طور ماهیت شفاف شیشه در هنر 
یترای در کلیساهای گوتیک و تأثیر  سؤال اصلی تحقیق مطرح گردد که: دالیل استفاده از هنر و
نظریه نور دیونوسیوس مجعول بر آن چیست؟ این مقاله باهدف پاسخگویی به مسئله اصلی 
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کلیساهای  از شیشه نگاره در  ِی دالیل استفاده  کاو تحقیق به  روش توصیفی- تحلیلی به وا
گوتیک و تأثیر نظریات زیباشناسی دیونوسیوس مجعول برگزینش این هنر می پردازد. در این 
بیان  آن  گوتیک و شاخصه های  روند شکل گیری معماری  و  تعریف  یترای  و ابتدا هنر   راستا، 
گوتیک پرداخته شد. به  کلیساهای  یترای در  گردید. سپس به دالیل استفاده از پنجره های و
ی دالیل بینشی، نظام فلسفی و زیباشناسی دیونوسیوس مجعول و نظریات مهم  کاو دنبال وا
و  موردتحقیق  گوتیک،  کلیساهای  در  یترای  و هنر  برگزینش  نور  نظریه  از جمله  او  تأثیرگذار  و 
یترای به عنوان یکی از شاخصه های اصلی  گرفت. با توجه به اهمیت پنجره های و تحلیل قرار 
که پژوهشگران بیشتر، دالیل فنی و پیشرفت فنون، ابزار و ادوات  هنر و معماری گوتیک و ازآنجا
و  کاربرد  بر  تأثیرگذار  یترای، دانسته اند؛ شناخت نگرش های  و از هنر  را دلیل اصلی استفاده 
کاربردهای نمادین آن ضروری می نماید. گوتیک و  کلیساهای  یترای در معماری  تکامل هنر و

2.هنرویترای)شیشه نگاره( ] 
فارسی،  در  و  است  فرانسوی  واژه ای  یترای  و
و  منقوش  شیشه  معرق،  شیشه  شیشه نگاره)2(، 
از  که  طرحی  می شود.  نامیده  بندی  شیشه  هنر 
اتصال قطعات شیشه رنگی و منقوش در شبکه ای 
کاربرد  باشد.  آمده  حاصل  سربی  نواره های  از 
برای  و  کلیساها  پنجره های  تزیین  در  عمدتًا  آن 
بوده  تمثال قدیسان و صحنه های دینی  بازنمایی 
)مربوط  گچی  قاب  در  بندی  شیشه  از  محتمال  و 
کباز:1389  گرفت. )ر.ک.پا یشه  به خاور نزدیک( ر
یاد،  به احتمال ز اسلوب  این  تکمیل   )337،

یجی بوده و فاصله زمان میان سال های 1200 تا1250م را می توان عصر طالیی این هنر نامید.  تدر
که  پنجره هایی  نخستین  در  یافت،  می توان  گوتیک  کلیساهای  در  را  آن  نمونه های  بهترین 
کلیسای سن دنی متعلق به  یخ گذاری شده اند، یعنی پنجره های جایگاه خوانندگان  دقیقًا تار
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کار بسته شده است. »در هیچ عصر دیگری  که در آن ها مهارت بسیار پیشرفته ای به  1144م، 
شیشه را با یک چنین زیبایی و مهارتی منقوش نکرده اند« )گاردنر،1374: 332( معمواًل به دو 

گل سرخی)3( و پنجره نیزه ای)4( دیده می شود. )کراندل: 1386، 129(  شکل پنجره 

3.هنرگوتیک] 
کلیسای شاهی  گوتیک)5( در فاصله سال های 1137-1144م در جریان بازسازی  سبک 
یس  »سن دنی«)6( توسط قدیس »سوگر«)سوژه()7( )1151-1081م( در محدوده مجاور شهر پار
گسترش یافت.  پا  پا به عرصه هستی نهاد و ازآنجا به دیگر نواحی فرانسه و سپس به سراسر ارو
کمیت پادشاهان فرانسه قرار داشت استان ایل- دو  که تحت حا در آن زمان تنها منطقه ای 
فرانس بود. قدرت اینان غالبًا از سوی اشراف محلی تهدید می شد. تا اوایل سده12م هیچ گونه 
گسترشی در قدرت پادشاهان به چشم نمی خورد. تا اینکه قدیس سوگر در مقام مشاور بزرگ 
کرد. این اتحاد اسقف های فرانسه و  کلیسا را تحکیم  لوئی ششم طرح اتحاد بین سلطنت و 
از دستگاه  نیز به نوبه خود  کنار پادشاه قرارداد و پادشاه  را در  آنان  کمیت  شهرهای تحت حا
کرد و آن را  کرد. سوگر دستگاه سلطنت را از قدرت و اهمیت مذهبی برخوردار  پاپی حمایت 
کوشید تمامی ملت را در پشت سر شاه  ی راست و پرقدرت عدالت می ستود و  با عنوان بازو
که بنای اولیه آن در اواخر سده 8م  کلیسای سن دنی  قرار دهد. نقشه های معماری سوگر برای 
هدف های  برای  مطلوب  کمال  به صورت  را  آن  که  داشت  دوگانه  حیثیتی  بود،  ساخته شده 
سوگر درمی آورد: یکی آنکه مزار حواری فرانسه قدیس سن دنی نگهبان مقدس آن کشور و مظهر 
کارولنژیان به شمار  قدرت پادشاه بود، دیگر آنکه مهم ترین بنای یادمان باقی مانده از سلسله 
کلیسا تقدیس شده بودند و مقبره برخی از شاهان فرانسه در  می رفت و پادشاهان در همین 
کلیسا را به صورت مرکز روحانی فرانسه و کلیسای  این محل قرار داشت. سوگر می خواست این 
و  مذهبی  احساسات  کانون  و  درآورد  دیگر  کلیساهای  تمام  از  باشکوه تر  و  عظیم تر  و  یارتی  ز
کوچک بود  کهن برای تجسم مادی چنین هدف بزرگی،  گرداند. اما این بنای  میهن پرستانه 
توجه  باید  دیگر  طرف  از  418و419(  )ر.ک.جنسن،1390:  می شد.  نوساخته  از  می بایست  و 
در  کیلومترها  بود.  برخوردار  خاص  اهمیتی  و  معنا  از  روزگار  آن  مردم  برای  کلیسا  که  داشت 
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عظمت  بود.  همگانی  دیدار  مکان  نمی شد.  دیده  دیگری  قابل توجه  ساختمان  آن  اطراف 
که خانه های ابتدایی و محقر زندگی می کردند، بسیار پر ابهت و نظرگیر بود.  آن برای مردمی 
کردن  بنا  اقتصادی،  ازنظر  داشتند.  تعلق خاطر  آن  تزیین  و  ساخت  به  منطقه  مردم  تمامی 
با  »آنان  گامبریچ،1379: 161(  را دگرگون می کرد. )ر.ک  کوچک  کلی یک شهر  آن، وضعیت 
کلیساها را تصویر واقعی شهر خدا یا اورشلیم آسمانی می دانستند  اطمینان به ایمانشان این 
کی، امتیاز خویش به شمارمی آوردند.« )گاردنر،1374: 314(  کره خا ی  و ساختن آن ها را رو
شوق شرکت در خدمات شهری نخست از راه حرارت مذهبی مشتعل شد ولی چاشنی غرور 
کلیساها یکی  گرفت و  شهری را نیز با خود داشت، به همین دلیل رقابت بین شهرها شدت 
 )344-345 ینگرت،1390:  و )ر.ک.آپجان،  شدند.  ساخته  باالتر  و  مرتفع تر  دیگری  از  پس 
به  بود  و همفکران قدیس سوگر  از دوستان  که  کلیسای جامع شارتر  در سال 1145م، اسقف 
کلیسای نوتردام آغاز  کلیسای خود به سبک او پرداخت و در سال 1163م ساخت  بازسازی 
که زیر نظر سوگر  کلیسای سن دنی را  کلیسای دیگری خصوصیات بارز  که صریح تر از هر  شد 

ساخته شد منعکس می کند. )ر.ک.جنسن،1390: 427-424(

4.شاخصههایسبکمعماریگوتیکودالیلاستفادهازپنجرههایویترای] 
گوتیک از اسالف خود به دو جهت است: عمده تمایز سبک معماری 

نخست- شکل و اجزاء معماری باوجود ظاهری زیبا، تناور و مرتفع، تقریبًا فاقد وزن به 
نظر می رسد.

را  و فضای داخلی  را اشغال می کنند  کل سطح دیوار  که  یترای  و بزرگ  پنجره های   دوم- 
روشن  می سازند. )ر.ک،جنسن،1390: 419-421( 

کلیساهای  کلیسای سن دنی و سایر  یترای در  بیشتر منابع دالیل استفاده از پنجره های و
گوتیک  معماری  شاخصه های  به عنوان  بعدها  که  می دانند  تمهیداتی  به واسطه  را  گوتیک 

شناخته شد ازجمله:
الف( طاق بندی متقاطع)طاق و تویزه()8( و قوس تیزه دار: امکان می داد نوعی اسکلت 
سنگی تمامی ساختمان را متصل نگه دارد. دیگر ضرورتی برای دیوارهای سنگی ثقیل وجود 
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باشد.  وسیع تر  روزنه های  و  نازک تر  دیوارهای  با  مرتفع تر  ساختمان  می داد  اجازه  و  نداشت 
وسیع تر  پنجره ها  طریق  بدین  کند،  استفاده  بزرگ  پنجره های  از  می توانست  معمار  درنتیجه 

کلیسا تابید. درواقع دیوارها به پنجره تبدیل شد. شد و نور بیشتر به درون 
ستون ها،  شدن  بلندتر  به واسطه  دیده می شوند.  بیرون  از  فقط  که  ب(پشت بندها)9(: 
گسترش  کلیسا را تقسیم می کرد فضای درون  که صحن  کمانچه ها و حذف دیوارهای داخلی 
یافت. پشت بندها و شمع ها، ستون ها و اسکلت بنا را از بیرون نگه داشتند و ساختار بنا باز و 
یترای را می توان چنین  چشم نوازتر شد. )10( بر این  اساس دالیل اصلی استفاده از پنجره های و

برشمرد:
کردن فشار و سبک تر  کم  یترای را به دلیل مالحظات فنی،  اول( استفاده از پنجره های و
)11( می توان  یترای  و پنجره های  بامطالعه روش ساخت  بنا. درحالی که  دیوارهای  وزن  کردن 
نبوده،  کردن وزن دیوارها  از شیشه نگاره ها صرفًا به خاطر سبک  که  استفاده  گرفت  نتیجه 
یختن و قالب بندی آن ها استفاده  که برای آو زیرا وزن این شیشه ها با قاب های سربی و فلزاتی 
سبک تر  چندان  دیوارها  مصالح  وزن  از  آن ها،  کنار  سنگی  شمش های  به اضافه  می شده 
گسترش وسیع این فن در  نیست )11(که بتوان این موضوع را به عنوان دلیل اصلی انتخاب و 

گوتیک دانست. کلیساها 
که  داد  را  امکان  این  به معماری  نیز داشت:  پیامدهای دیگری  این دگرگونی ها  از طرفی 
که از سنگینی شان  بتواند بیانگر حالت استعالیی و نگرش روحانی قرون وسطی شود. دیوارها 
که ماده زدایی شده)12( هستند، بلندای دیوارها سر به آسمان  کاسته شد، به نظرمی رسید 
نور  یادی  ز مقدار  ساختمان ها  ازآنجایی که  شد.  باال  به سوی  آدمی  تکاپوی  معرف  و  کشید 
که از زمان فلوطین و دیونوسیوس مجعول به این سو، نور  کردند )به یاد  داشته باشیم  یافت  در
واالترین زیبایِی غیرزمینی دانسته می شد(، بنابراین به آثاری بیانگر تبدیل شدند، خصوصیتی 
که اصول معماری اجازه می داد، آن ها  کالسیک فاقد آن بودند. از این رو، تا جایی  که بناهای 

بناهایی روحانی شدند.)تاتارکیویچ،1396: 327(
گوتیک دو شخصیت را مؤثر می داند: برنار قدیس  اروین پانوفسکی در شکل گیری سبک 
سبک  پایه گذار  و  دنی  سن  دیر  )رئیس  سوگر  و  سیسترسیان(  معماری  مکتب  مؤسسین  )از 
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و  تأمل  به  را  انسان ها  تا  کید می کرد  تأ نور  و  بر سادگی شکل  برنار  که  بیان می دارد  و  گوتیک( 
گونه و معماری تجسمی نفی می کرد. سوگر در ضمن  درون نگری وا دارد و از تزیین افراطی و بت 
که  که خانه خدا باید مزّین باشد، با این برهان  کرد  پذیرفتن نصایح برنار، از این فرض دفاع 
باشد،  کلیسا  و  مقدس  جماعت  خدمت  در  باید  اشیاء  ارزشمندترین  و  زیباترین  بهترین، 
و  شکوهمندی  نور،  و  وضوح  و  سادگی  عین  در  که  برگزید،  کلیسایش  برای  را  تزیینی  سبک 
عظمت آن تمام سبک های پیشین و رمانسک را پشت سر می گذاشت. ازنظر سوگر خداوند 
کلیسا، هم باید مواد و مصالح  باید به واسطه زیبایی ظاهری تقدیس و ستایش شود. در بنای 
گرفته شود و باید به خداوند هم با اشیاء مادی و هم  کار  گران قیمت و هم مهارت ظریفی به 
یترای نام  کاربرد  وسیع پنجره های و کرد. براین اساس می توان دالیل دیگری برای  باروح خدمت 

برد، مانند: 
منابع  در  آنچه  بر  بنا  شیشه نگاره ها،  از  استفاده  تعلیمی  و  تذکاری  تزیینی،  جنبه  دوم( 
و  پیکره ها  از  است:  می شده  استفاده  تزیینات  گونه  دو  از  گوتیک  معماری  در  گفته شده 
داخلی.  تزیینات  برای  رنگین  شیشه های  از  و  خارجی،  نمای  تزیین  برای  برجسته  نقش 
کشیده شده بر  )وزیری،1373: 313( با نگاهی به تصاویر، موضوعات و مضامین به تصویر 
کلیساها،  گفت، این هنر مانند بسیاری از هنرهای به کاررفته در  ی شیشه نگاره ها می توان  رو
طبیعی  نقش  اول  کارکرد  دو  داشت.  تعلیم  و  آموزشی  جنبه  و  تذکاری  جنبه  تزیینی،  جنبه 
که خواندن  آنانی  برای  دقیق تر  به عبارت  نوشتار،  برای  بود  نقش سوم جایگزینی  ولی  بود  آن 
افراد  ادبیات  را  نقاشی  دوران،  آن  در  بودند.  ناتوان  نوشته  فهمیدن  در  یا  و  نمی دانستند 
گفته استرابو )ر.ک، تاتارکویچ، 1396: 338( »تصویر، سواد  عامی )13( می دانستند یا بنا بر 
بی سوادان.«  جمع  در  نوشتن  و  خواندن  وسیله  تزئینات،  و  »نقاشی   )14( است«  بی سوادان 
به  خدمت  نه تنها  بازنمودی،  هنرهای  کارکرد  قرون وسطی،  دینی  فلسفی  چارچوِب  در   )15(
خداوند، بلکه به تصویرکشیدن او بود. )ر.ک.تاتارکویچ،1396: 328( به این ترتیب هنر ازجمله 
کلیسا را  کارکرد تعلیمی یافت. شیشه نگاره ها طوری درست شده اند تا تعلیمات  یترای  هنر و
که نشان می دهد شیشه ها دارای  کنند. نوشته هایی از سوگر باقی مانده است  کید  تصویر و تأ
ی شیشه ها آنان  شمایل های پیام داری برای مؤمنان بوده اند)16( و تماشای تصویرهای رنگی رو
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گاه می ساخت. )کراندل،1386، 44(  از طرفی در کتاب گاردنر چنین گفته شده  را از حقایقی آ
کردن پنجره های دارای شیشه منقوش و محکم نگه داشتنش در  که »دشواری های فنی سوار 
که نه فقط  داخل قاب آن ها با مسائل ترکیب بندی همراه بود... و طرح زدن برای هنرمندانی 
طرح هایشان  بودند،  مجبور  بلکه  کنند،  کار  بی سابقه  مقیاس  با  سطحی  ی  رو بودند  مجبور 
اندکی داشت«  آموزشی  ارزش  انطباق دهند  کلیسا و معماری آن  بزرگ تر ساختمان  کِل  با  را 
)گاردنر،1374: 333( بنابراین دلیل دوم، دلیل مشترک همه هنرهای به کاررفته در کلیساهای 

یترای باشد. قرون وسطی است و نمی تواند دلیل اصلی استفاده از پنجره های و
سوم( روشنایی و نور 

کلیسا و بازسازی آن نوشت، به طوری که اطالعات امروزی ما درباره  گزارش درباره  سوگر دو 
ی در نظر داشته انجام دهد ازآنچه درباره نتیجه نهایی می دانیم بیشتر است.  که و کارهایی 
کوشش برای تأمین روشنایی هر چه بیشتر به عنوان  سوگر بر دو جنبه، طراحی دقیق هندسی و 
می کند.  کید  تأ خود  گزارش  در  دنی  سن  کلیسای  جدید  ساختمان  در  ارزش ها  باالترین 
یاضی(  کامل بین اجزا ازلحاظ نسبت ها یا ضریب های ر »هماهنگی« )یعنی برقراری ارتباط 
که حکمت االهی بر  سرچشمه هرگونه زیبایی است، زیرا همین زیبایی بازتاب قوانینی است 
که از میان مقدس ترین پنجره ها به  کائنات را آفریده است. نور معجزه آسایی  طبق آن ها این 
درون جایگاه همخوانان می تابد و آن را سرشار از روشنایی می کند، به »نوراالهی« یا مکاشفه ای 

از روح پروردگار تبدیل می شود. )ر.ک،جنسن،1390، 419-421(

کلیسا نفوذ   می یابد، به عنوان یکی از اصول پایه  که به داخل  کو در مورد تأثیر نوری  امبرتو ِإ
گوتیک می نویسد و بیان  می کند: سوگر نیز از همین شفافیت خارق العاده و  و اولیه معماری 

کلیسای خود می پردازد: بی وقفه به ستایش زبان می گشاید و به تعریف از 
گشته! که بخش میانی اش روشن  کلیسا می درخشد، همچنان   

یج فرموده!  زیرا رخشنده می نماید هر آنچه با درخششی وافر، با رخشنده ای دیگر تزو
کو: 1381، 106( که سرشار از نوری تازه است! )إ و رخشنده است بنای شریفی 

قالب  در  زمینی،  درخشندگی  در  تأمل  که:  بود  این  سوگر  باور  مهم ترین  و  ستودنی ترین 
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وسایل  مهم ترین  از  رنگی،  شیشه های  و  قیمتی  سنگ های  گران بها،  فلزات  مانند  اشیائی 
یلی« نام  که »حرکت تأو هدایت مؤمن به سوی نور آسمانی است. این حرکت از ماده به معنا، 
که سابقًا در ورودی  زراندودی  ی درهای مفرغی  که به خواست سوگر رو گرفت، در نوشته ای 
مادی  واسطه  مدد  به  ناتوان  »ذهن  داده شده:  توضیح  داشت  قرار  کلیسا  غربی  نمای  مرکزی 
به حقیقت توجه می یابد و با مشاهده نور، خود را از ورطه غرقگی بیرون می کشد.« )کراندل، 

)40 :1386
 بابیان این جمله سوگر در حقیقت خواسته، به رابطه بین حقیقت و مشاهده نور اشاره 
که سوگر برای آرایه ها و نمادهای مادی و بیرونی  کند. این نوشتار بیانگر میزان اهمیتی است 
گزینش شیشه نگاره  آنچه می تواند دلیل اصلی  به نظر می رسد  بوده است.  قائل  مفاهیم واال 
که در تمایز این هنر با سایر هنرهای رایج آن زمان  از میان هزاران هنر دیگر باشد، رمزی است 
یعنی در ماهیت ماده شیشه، درخشندگی، شفافیت و عبور نور از آن، نهفته است. ویژگی ای 

که در ذهن داشت، مطابقت می کرد. که بابیان نمادین و بیانگری مفهومِی فلسفه عرفانی ای 
ثمرات مادی، در  و  اثرات  کنار  و در  قرارگرفته  انسان  یخ موردتوجه  تار اولین اعصار  از  نور 
درک  به طوری که  می رود،  کار  به  قدسی  امر  برای  استعاره ای  به عنوان  مختلف  سنت های 
خداوند را با یاری نور می دانند و در سنت های باستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده. عالوه 
که همانا آفتاب مطلوب  بر این فالسفه یونانی نظیر افالطون نیز به استعاره نور توجه داشتند 
وارد سّنت موجود  و پس از آن  ادامه می یابد  نوافالطونیان  در  این تصویر  و  و خیر مطلق است 
گوستین و خاصه در نوشته های دیونوسیوس مجعول  آراء آ در آیین مسیحیت می شود و در 
از  و بسیاری  او در فلسفه مدرسی دیده می شود  از  بعدها  که  تأثیری  پرداخته می شود.  آن  به 
کو،1381: 108 - نصری،1397: 164-165( مدرسی ها  فالسفه مدرسی پیرو او بودند. )ر.ک.ِا
گون و عمدتًا دست دوم داشتند. دیدگاه های افالطون را از  از زیباشناسی اولیه شناختی پاره 
گوستین شناختند و دیدگاه های مکاتب نوافالطونی نیز، از طریق دیونوسیوس  طریق باسیل و آ
بود.  مجعول  دیونوسیوس  مدرسی ها  زیباشناسی  اصلی  منبع  رسید.  گوششان  به  مجعول 
کرد،  هدایت  گوتیک  ساختمان  ابداع  به  را  سوگر  آنچه   )461-462 )ر.ک.تاتارکویچ،1396: 
دیونوسیوس  نام  به  میالدی  پنجم  سده  از  عارفی  نوشته های  از  نظریه  این  بود.  نور«  »نظریه 
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دیونوسیوس  الهیات  در  درحالی که  سوگر   )318 )گاردنر،1381:  است  گرفته شده  مجعول 
یائی]شهودی[ سن دنی را به شکل  مجعول غرق شده بود، سن دنی جدید را درتصورآورد و در رؤ
یا  گاردنر،1381: 318-مددپور1388، 367( به نظر می رسد این رؤ پرتوی عرفانی دید. )ر.ک. 
الهامی برای ساخت کلیسای سن دنی بود. حال به معرفی و بررسی آراء و نظریات دیونوسیوس 

یم. مجعول می پرداز

5.دیونوسیوسمجعول] 
یونانی ای  نوشته های  با  زیباشناسی  مسیحی  یخ  تار در  جدیدی  مرحله  حدود500م،  در 
گوسی)17( از  که آثارش را بنام دیونوسیوس حقیقی یعنی قدیس دیونوسیوس آریوپا آغاز شد 
کرده بود. او حقیقت نور و خدا را در  پیروان پولس حواری در سده نخست میالدی، نام گذاری 
که این نوشته ها نه  ذات واحد تلقی می کرد و قائل به مراتبی برای نور بود. بعدها مشخص  شد 
که آثارش را با این نام  به صورت  گمنام است  که از یک نویسنده  گوسی  از دیونوسیوس آریوپا
مستعار رقم زده و او را »دیونوسیوس مجعول« )18( نامیده اند. این دیونوسیوس با قدیس حامی 
طبیعی  و  بود  گرفته شده  اشتباه  بود،  دفن  دنی  سن  کلیسای  در  که  دنی  سن  یعنی  فرانسه 
وقف  که  بداند  ساختمانی  برای  جوازی  را  باخداوند  نور  پنداری  ذات  هم  سوگر  که  می نمود 
که او با یکی از متألهین آن روزگار یعنی هیودوسن- گفته شده  سن دنی خواهد شد. همچنین 
کارش مشورت می کرده است.  که غرق در تفکرات دیونوسیوسی بود، در مورد برنامه  یکتور  و
گیرایی این آثار به سبب محتوا  هرچند شناخت مؤلف واقعی آن ها جالب به نظرمی رسد؛ اما 

و نفوذ آن هاست.)19( 
نو  از  کنده  آ دعا،  سبک  به  تقریبًا  و  غیرمتعارف  بسیار   )20( مجعول  دیونوسیوس  آثار 
ی توانسته  که و واژه هاست. بسیاری او را خالق »الهیات عرفانی«)21( می دانند و براین باورند 
تعلیم  نوافالطونی  فلسفه  مفاهیم  از  را  مسیحی  ایمان  حقیقت  موفقیت آمیز  به گونه ای  است 

 )158 p، 1991 ،McGinn( )22(.دهد
ی در ارائه نظریه هایی درباره ماهیت خداوند، تفوق گوهر الهی بر سلب و ایجاب، استعال  و
با  اّتحاد  و  گونگی  الهی در مخلوقات، خدا  اقدس  ی ذات 

ّ
و وحدانیت خداوند، تجل مطلق 
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خداوند پیشگام بوده است. نوشته های او آمیزه ای خاص از افکار مسیحی با فلسفه یونانی 
با دین قابل ترکیب است.  به آسانی  که به جهت ویژگی استعالیی اش  بود  نوافالطونی  عمدتًا 
در شرح تجلی خداوند در موجودات و وحدت وجود، نگرش فلسفی سه گانه پروکلوسی)23( 
در  دیونوسیوس،  قرارداد.  خویش  تفکر  محور  را  اپیستروفه)26(  و  پرودوس)25(  مونه)24(، 
که چگونه خداوند الیدرک، بااینکه  این ُبعد عینگرای)27( دیدگاه دیالکتیکی بیان می کند 
همواره یگانه )مونه( است، اما به شکل متمایز در معلول هایش)پرودوس( سریان می یابد و با 
رجعت مخلوقات )اپیستروفه(، یگانه باقی می ماند. نظریه اّتحاد نفس باخدا از بنیادی ترین 
کامل  که چگونه خداوند، ناشناخته بودن  اصول عرفان نظری مسیحی است. او بیان می دارد 
که همه موجودات بتوانند به اتحاد با منشأ  خود را در مخلوقاتش متجلی می کند، به گونه ای 
که در آن اروس الهی خود را  کیهانی است  تجلی یافته، نائل  شوند. طرح دیونوسیوس طرحی 
کثرتشان فراتر روند  در مظاهر متکثر عالم منکسرمی کند و مخلوقاتش عاشقانه می کوشند تا از 
و به وحدتی بسیط بازگرداند. نظام زیباشناسی دیونوسیوس نیز برگرفته از این نظریه است و به 
که چگونه نور واحد  گوتیک دیده می شود؛  کلیساهای  یترای  شکلی نمادین در پنجره های و
در عبور از عالم ماده و شیشه های رنگی متکثر می شود و ماننِد عبور نور از منشور، به شکل ها 
و رنگ های مختلف درمی آید و در بازگشت و بازتابش نور از منشور دوباره به شکِل نورِ  بی رنِگ 

واحد و یکپارچه در می آید. چنانکه تکثری در منشأ و مبدأ نور راه ندارد.
تمایز میان خدای پنهان )28( و خدای آشکار)29( ُبعد دیگر در نظام الهیاتی دیونوسیوس 
که خدای پنهان جز از طریق خدای متجلی شده در مخلوقات قابل شناخت  ازآنجا است. 
که دیونوسیوس آن را با  نیست، هر الهیاتی با توجه به ارتباط خدا- دنیا آغاز می شود، ارتباطی 
ابداع نو واژه های مؤثر در عرفان نظری مسیحی، به شیوه متمایزی از طریق دو واژه »تیارخیا« )30( 
و »هایرارخیا« )31( نشان می دهد. تیارخی اصطالح جدید دیونوسیوس برای خدای سه گانه 
که اساسًا به عنوان هایرارخی )سلسله مراتب(،  )32( )خدای متجلی( و منشأ عالمی است 
از  همه  موجودات  که  می گوید  فلوطین   )33( می شود.  تصور  الهی  متکثر  منظم  تجلی  یعنی 
احد )مبدأ نخستین( صادرشده اند. در فلسفه او به روایت تاسوعات، مراتب وجود به گونه ای 
تفسیر می شوند که یک نظام طولی متشکل از احد )عقل)34( یا صادر اول در عرفان اسالمی(، 
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تکثری  هیچ گونه   )21  ،1378 یلسیون،  ژ )ر.ک،  می شود  تصویر  طبیعت  و  کلی)35(  نفس 
مسیحی  الهیات  نظام  در  که  است  همان  و  ندارد  راه  است،  نظام  این  رأس  در  که  احد  در 
هایرارخیا  می دهد.  نام  تغییر  دیونوسیوس(  تیارخیای  عبارتی  به  )یا  الهی  ذات  به  اسالمی  و 
به معنای »سیطره مقدس«)36( در سلسله مراتب آسمانی به صورت )سلسله مرتبه( نظامی 
 Mc( .گونگی است مقدس)37(، حالتی از فهم)38( و عملی تا حد ممکن ترغیب به خدا 
که  از هایرارخی به این دلیل حائز اهمیت است:  p ,1991.164( تعریف دیونوسیوس   ,Ginn
و  می یابند  جریان  الهی  منبع  از  مخلوقات  متوالی  مراتب  وجود«  عظیم  »زنجیره  به  توجه  با 
سلسله مراتب مسیحی واسطه معرفت می شوند و خدای دیونوسیوس به هر موجودی هستی 
کید دیونوسیوس،  می بخشد. یعنی موضوع توالی و بازگشت، چنین نظاِم باشکوهی، بنا به تأ
به  سلسه مراتبی  نظام  62-61(این   :1390 طامه،  )ر.ک.کبیری  توصیف شده.  خداوند  جذبه 

گردیده است. یترای لحاظ  شکل نمادین در پنجره های و
نظر  به  ترتیب  باال خوانده می شود.  به  پایین  از  گوتیک،  پنجره های  از   تصویر در بسیاری 
منطقی می رسد زیرا می تواند با مراتب طولی عالم ارتباط داشته باشد و این خود دلیلی است 
بر این که چرا پنجره ها را عرضی نساخته اند. بیننده معمواًل به پایین تصویر نزدیک تر است تا 
که به وسیله هر نگاره اشغال شده است و نسبت آن به  باالی آن.)کراندل،1386: 7( محلی 
که معمواًل مسیح قرارمی گیرد، معنی خاص خودش را دارد. هر چه جایگاه  مرکز طرح درجایی 

در طرح باالتر باشد مقام هم باالتر است. )آپجان و همکاران،1390: 367( 
در  او  اوست.  عرفانی«  »الهیات  و  سلب گرایی  دیونوسیوس  الهیاتی  نظام  ابعاد  دیگر  از 
از  هم  و  شبیه  نمادهای  طریق  از  هم  خداوند  که  می کند  خاطرنشان  آسمانی  سلسله مراتب 
هم  و  آشکار  را  خداوند  هم  موجودات،  همه  آشکارمی شود.  بی شباهت  نمادهای  طریق 
پنهان می کنند؛ »شبیه ال شبیه« )39( )شبیه نامتشابه( هرتجلِی خلق شده ای از خداوند، هم 
عالم  بنابراین  شود.  سلب  باید  که  است  الشبیهی  هم  و  شود  اثبات  باید  که  است  شبیهی 
اثبات  طریق  از  تنها  و  است  خداوند  مظهر  به عنوان  هم  و  اجتناب ناپذیر  تصویری  به منزله 
که ما می توانیم به سلب مظاهر، برای درک اینکه  یعنی با جذب شدن در زیبایی عالم است 
نائل شویم. دیونوسیوس سه  کنیم،  که می توانیم تصور  از آن چیزی است  خدا همواره بیشتر 
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شیوه شناخت و تقرب خدا: ایجاب، سلب و سلِب سلب را ضروری می د اند.)40( بنابراین 
خداوند در تمام موجودات شناخته می شود و درعین حال، از همه موجودات متمایز است. 
او از طریق معرفت)41( و از طریق عدم معرفت)42( شناخته می شود. این شناخت از طریق 
الهیات  به  مربوط  اول  اصطالح  دو  است.  دیونوسیوس  سلبی  الهیات  قلب  شناخت،  عدم 
سلبی به معنای خاص است و اصطالح سوم به الهیات عرفانی تعلق دارد که غایت آن است. 

)173-174.p,1991,McGinn(
که برای نمونه  دیونوسیوس در مجموعه آثارش به موضوعات عرفانی متعددی می پردازد 
الهی، یکی شدن عشق و عاشق  کرد: »اروس الهی« )43(، جذبه  به این موارد اشاره  می توان 
خیر  منشأ  به عنوان  باری تعالی  ذات  به  معرفت  شناسی،  مسیح  زیباشناختی،  معشوق،  و 
تجربه ای  طریق  از  معرفت   « و   )44( ذهنی«  تالش  طریق  از  »معرفت  میان  تمایز  زیبایی،  و 
)ر.ک،کبیری   ... و  گونگی  خدا  استعال)46(  معرفت،  عدم  طریق  از  معرفت  خاص«)45(، 

طامه، 1390، 51-54(

6.نظامزیباشناسیدیونوسیوس] 
که  ی  و است.  دیونوسیوس مجعول  آن  از  قرون وسطی  در  زیبایی  از  تصور  نظام مندترین 
که زیبایی، صفت مطلق خالق و امری  به سنت نوافالطونی تعلق داشت، براین عقیده بود 
الهی است و زیبایی موجود در عالم بازتابی از این زیبایی الوهی است. )نصری،1397:164( 
قبلِی  مراحل  در  که  بود  جدیدی  اندیشه های  زمینی،  اشیاء  در  آن  بازتاب  و  زیبایی الوهی 
زیباشناسِی مسیحی یافت  نمی شد.)تاتارکیویچ،1396: 74( نظر دیونوسیوس درباره زیبایی 
کامل در رساله اسماء الهی شرح داده شده است. او به همسانی خیر و زیبایی)47(  به صورت 
ی در رساله اسماء الهی نقل می کند: »هیچ کس، جز احد، یعنی خدا، خیر  اعتقاد داشت. و
نیست... زیرا هر آنچه خیر است در خیریت مساهمت دارد...«)div.names,4,4( خدا که خیر 
مطلق است، منشأ سرشار خلقت هدف غایی خلقت است و نور در مقام صورتی از خیر، از 
مطلق نشئت می گیرد، به طوری که خیر مطلق »نور« نامیده شده است، زیرا سر نمونه  آن چیزی 
 )p21,1991,Eco-119 :1390،است که به صورت تصویر ذهنی آشکارمی شود . )ر.ک.کاپلستون
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کالم برترین  در اینجا نقش نور نوافالطونی مطرح می شود. دیونوسیوس مجعول می گوید: اهل 
خیر و علت تمام چیزها را »زیبایی« و »امر زیبا« می نامند، این زیبایی برترین زیبایی است، 
از  ماندگار  و  یکپارچه  حالتی  است؛  زیبایی  هر  از  باالتر  و  زیبایی  هر  متضمن  به طوری که 
با استفاده بیشتر  البته  زیبایی. سبک این زیبایی خاستگاهی افالطونی و نوافالطونی دارد، 
و  مطلق  زیبایی  به عنوان  را  مطلق  خیر  او  می شود.  توصیف  غلوآمیز)48(  و  عالی  صفات  از 
»زیبایی فوق ذاتی« )زیبایی فرا جوهری( )49( می نامد. بدین طریق دیونوسیوس انتزاعی ترین 
کرد. باالترین حد ارزشمند شدن زیبایی. زیبایِی  مفهوم زیبایی را وارد زیباشناسی مسیحی 
که پدیدآورنده )علت و مبدأ همه چیز است(، دربرگیرنده )تداوم حیات همه چیز را در  مطلقی 
برمی گیرد(، فراخواننده )هر چیزی به سوی او درحرکت است، نقطه بازگشت( و اصل و هدف 
هر چیز و الگو و معیار همه چیز است. دیونوسیوس دو مفهوم مطلق و فیضان را از فلوطین گرفت 
بدین معنا که زیبایی مطلق پرتو می افکند و فیض صادر می کند. و بدین ترتیب زیبایی زمینی 
کامل را نیز ندارد بلکه دارای فیضان هایی  از آن ناشی می شود . جهان از خود زیبایی حتی نا
از زیبایی الوهی است. درنتیجه به رغم نقصان اشیاء زمینی، زیبایی زمینی برخوردار از عنصر 
که خود را در جهان متجلی می کند. بدین طریق  الوهی است ، زیبایی متعالی و فرا تجربی 
که تنها یک زیبایی وجود دارد: زیبایی  کرد  گرایانه در رابطه خدا و جهان ارائه  دیدگاهی یگانه 
که  الوهی.زیبایی از مطلق، و در مطلق است و به سوی مطلق می گراید. یا به زباِن متکلمانی 
پیرو او بودند: زیبایی از خدا، و در خداست و به سوی خدا جریان دارد. بدین طریق مفهوم 
زیبایی در فضای عرفان محو شد. این امر باوجوداینکه دیونوسیوس مجعول شخصًا به زیبایی 
مرئی طبیعی توجه داشت، اتفاق افتاد. زیرا در نوشته هایش از زیبایی مرئی به عنوان رونوشت 
کرده و با اطمینان به هنرهای عالی اشاره می کند. )ر.ک.تاتارکویچ،  زیبایی مطلق صحبت 

 )71-80 :1396
خدای دیونوسیوس ، خدای مسیحی منزه و بیرون از دایره جهان مخلوقات است، عین 
یچه و داالنی به جانب او می داند، نه سد  بطون و بقیه موجودات ظهورات اند و ظهورات را در
که خودش غیرازآن هاست  بطونی هستند  او. همه موجودات ظهورات  به  و حجاب رسیدن 
هرچه  نوراند.  سلسله مراتب  عوالم،  تمام  و  می کند  فیضان  که  است  نوری  همه  سرچشمه  و 
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کدرتر می شویم و این در بحث هایرارخی و مضمون فلسفی »زنجیره  به مراتب پایین تر می آییم، 
عظیم وجود« مطرح می گردد.  از دیدگاه دیونوسیوس خدا از فراوانی نور است که در اختفا است 
. حتی خدا نور هم نیست بلکه ما خدا را نور خطاب می کنیم نه اینکه مترادف او باشد بلکه 
کتاب مقدس، سفر پیدایش »خداوند  که نور نخستین آفریده خداوند است. در  به این دلیل 
و بدین  به خداست  نور شبیه ترین  « )سفر پیدایش 3:1( پس  آورد  پدید  را  نخست روشنایی 
طریق جهان مراتب پیدا می کند به خاطر میزان توانایی جذب و پذیرش. دیونوسوس استعاره 
نور و » نظریه نور« یا »مابعدالطبیعه مبتنی بر نور« )50( را مطرح می کند. دیونوسیوس این نور و 
که ورای جهان است. ذات هستی نور است و نور در  زیبایی حقیقی را همان خدایی می داند 

که ظهور می کند زیباست.  تمام چیزهایی 
)تاتارکویچ، 1396: 78(  زیباشناسی  شد.  وارد  بنیادین  به عنوان یک مفهوم  نور  بنابراین 
کلیسای سن دنی  یترای توسط سوگر در احداث  به نظر می رسد می توان دالیل انتخاب هنر و
گوتیک را در ماهیت شیشه به عنوان ماده ای با بیشترین قابلیت عبور نور به عنوان  و بناهای 

شبیه ترین ایماژ به خداوند و نشانه های زیبایی معنوی دانست.
زیبایی کلیسا نمونه ای از زیبایی آسمانی است. به رغم آنکه با چیزهایی مادی ساخته شده 
است، اما موجب مسرت معنوی می شود، آن آدمی را از جهان مادی به جهان غیرمادی رهنمون 
)64-60.pp,1979,Panofsky(.می دهد ارتقاء  مادی  ی  قلمرو تا  را  ذهن  زیبایی،  و   می شود 
او  دارد.  اشاره  وضوح)52(  و  درخشش  یا  نور)51(  به عنوان  زیبایی  به  بارها  دیونوسیوس 
کند  برقرار  آشتی  نور  نوافالطونی  مفهوم  و  )هارمونی(  تناسب  افالطونی  مفهوم  میان  کوشید 
تعریف  و  می آمیزد  درهم   )53( همخوانی  به عنوان  زیبایی  سنتی  مفهوم  با  را  نور  مفهوم  و 
هارمونی،  زیبایی همان  که  معنا  بدین  شد.  آغاز  و وضوح )54(  به عنوان همخوانی  زیبایی 
است«.  وضوح  و  هارمونی  به  منوط  به بیان دیگر»زیبایی  یا  است.  درخشش  و  نور،تناسب 
یخ زیباشناسی پذیرفته و ماندگار شد و به یکی از آرای بنیادین  گفته دیونوسیوس در تار این 
این   )78  :1396 )ر.ک،تاتارکویچ،  شد.  تبدیل  متأخر،  قرون وسطی  در  به ویژه  زیباشناسی 
می کند: پیدا  یترای  و باهنر  نیز  دیگری  ارتباط  نور  و  هارمونی  مفهوم  زیبایی،  خصوصیت   دو 
کردن و جفت  الف( مفهوم هارمونی )تناسب(: از واژه  Harmonia به معنای هماهنگ، چفت 
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کردن، جوری و هم جوری، فراخور، همسازی، سازواری و سازمندی و نظم و ترتیب است. به معنی 
 کیفی: برگزینش مناسب و چینش اجزاء و در مفهوم کّمی: بر رابطه ریاضی میان اجزاء داللت می کرد. 
ب(مفهوم وضوح: به واژه های متعددی مانند: درخشش و نور برمی گردد. مهم ترین مسئله این 
که برای »درخشش فضیلت« یا برای  که آن نه تنها بر نور و درخشش فیزیکی داللت می کرد  بود 
نور عقل نیز استفاده می شد و نقش مهمی در زیباشناسی قرون وسطی داشت. فرمول دوگانه 
نمی کند.  به تنهایی معین  اجزاء  تناسِب  را  زیبایی  که  براین داشت  تأیید  و هارمونی  وضوح 
نیز  را  روح  و  فرم، ذات  بلکه  نمی شود  بدن محدود  به  تنها  زیبایی  فیزیکی،  اشیای  در  حتی 
که فروغ آن از بدن می تابد، در برمی گیرد.)ر.ک.تاتارکویچ،1396: 634-627( درواقع می توان 
و  اعتقاد  می یابد،  بیانگر  و  روحانی  استعالیی،  حالت  گوتیک  معماری  اینکه  پس  در  گفت 
کید  کاربست چنین نگرشی نهفته است. همچنین برمبنای این نظریه دیونوسیوس، دلیل تأ
مفهوم  آشکارمی گردد.  سن دنی  کلیسای  ساختمان  در  نور)درخشش(  و  هارمونی  بر  سوگر 
نیز مستتر  یترای  و یا هنر  و درخشش( در اسلوب ساخت شیشه نگاره  )نور  و وضوح  هارمونی 
یترای به گزینش مناسب و چینش تک تک اجزاء و کنار هم  است. زیرا بوجودآوردن یک پنجره و
کلی و  کنار هم، برای رسیدن به طرح  کوچک شیشه رنگی در  کردن قطعات  قرار دادن و چفت 
کلیسا، بر پایه روابط هندسی دقیق استوار  کلیت بنای  همچنین بر رابطه هرکدام از پنجره ها با 
یترای به وحدت، یکپارچگی و به  است و بستگی دارد.این چنین قطعات منکسر پنجره های و
کل زیبا می رسند. ساختار هندسی آن ها بیانگر قوانین الهی است. به طوری که با نگاهی  یک 
کلی نگرانه، پنجره به صورت یک واحد دیده می شود و با نگاهی نزدیک بین، جزئی نگر  از دور و 
و ریزبینانه  اجزاء آن به صورت تکه های شیشه های  رنگی برجسته می گردد و به شکلی نمادین 

کثرت را درکنارهم و در یک ساحت نشان می دهد. و رمزی وحدت و 
این تعبیر رمزی از نور و هماهنگی هندسی، مسلمًا برای سوگر مبنای نظرِی کاملی را عرضه 
می داشت مبنی بر اینکه: زیبایی ای که هنر مظهر آن است ناشی از درخشش و هارمونی است. 
ی سوگر و هنرمندان قرون وسطی قرارمی دهد تا در هنر خود  این مفهوِم هنر، آرمانی واال پیش رو
گوتیک  که در شکل گیری هنر  به زیبایی سرمدی در جهان تحقق بخشند و این نظریه ای بود 
آرمانی،  و نسبت ها  نشانه شدند  و  به سمبل  تبدیل  این دیدگاه موضوعات  با  نقش داشت. 
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فرا انسانی و فرا طبیعی شد... نور نه تنها یکی از منابع لذت بخش برای دیدگان، بلکه ضمنًا 
موضوعی برای تقدس عرفانی و تبلور زیبایی بود. )ر.ک.تاتارکویچ،1396: 328-334(

تأمالت دیونوسیوس درباره ماهیت زیبایی متعالی و نظرات او در باب استفاده صحیح 
قرون وسطی  زیباشناختی  بر نظریه  تأثیری  او چنین  که چرا  را  این نکته  از نمادها فهم  و الزم 
یلسون، 1370: 153-152( دیونوسیوس در این باب معتقد است  داشت، آسان تر می کند.)ژ
که زیبایی موجود در امور مادی، به عنوان نمادی از یک زیبایی متعالی مطلق تلقی می شود 
و  آن ها  ازلی  الگوی  با  نمادها  شباهت  به  و  است  موجودی  هر  در  شکوه  و  توازن  موجب  که 
بر  نماد  یک  مالحظه  هنگام  که  بود  عقیده  این  بر  او  داشت.  اعتقاد  نامتشابه«  »تشابه  آموزه 
صورت خارجی آن توقف نمی کنیم بلکه به دنبال الگوهای اولیه آن هستیم. )نصری، 1379: 
از  سمبل  که  می دهد  نشان  چنین  را  رمزانگاری  مبدأ  و  سمبولیسم  اصل  دیونوسیوس   )169
دو وجه برخوردار است: 1( از جهتی در قیاس با ُمُثل متعالی اش امری ناقص است و فاصله 
کی را از عالم الوهی جدا می سازد.  سمبل و ُمُثل اعلی همان فاصله ورطه ای است که عالم خا
امر عالی نشئت  از  امر دانی  زیرا،  الگویش سهیم است  از جهت دیگر سمبل در ماهیت   )2
که چیزهای مرئی ایماژهایی از چیزهای نامرئی اند.« )55( درنتیجه  می گیرد. »بدیهی است 
می توانند  روحانی  »موجودات  دست یافت.  نامرئی  زیبایی  به  می توان  مرئی  زیبایی  طریق  از 
به صورت فرم های جسمانی به نمایش درآیند. بنابراین می توان حتی از نازل ترین ذرات ماده 
از  وجودش  هم  ماده  همان  خوِد  زیرا  کرد،  خلق  آسمانی  پدیده های  برای  متناسب  فرم هایی 
زیبایی معنوی  از  نشانه های خاصی  ترکیباتش  تمام  و در  ناشی شده است  راستین  زیبایی 
گشت تا زیبایی حسی یک معنای نمادین به عنوان بازنمودی  دارد.« )56( این نظریه موجب 
ُصَور  به  ماده  این  طریق  از  دارد،  امکان  که  است  باب  این  »از  کند.  پیدا  مطلق  زیبایی  از 
که این رموز و استعارات را با  مثالی مجرد دست یافت، منتهی همواره باید توجه داشته باشیم 
که میان معقول و محسوس  کاربریم ، یعنی همواره فاصله ای را  رعایت نفس تفاوتشان باهم به 
کنیم.«  یم و رموز را هر بار به نحوی مناسب با هریک از شئون و مراتبش وصف  است درکار آور
)سلسه مراتب آسمانی، فصل اول،ص4 در مددپور،1390: 174( اما وجه دوگانه سمبل مسلمًا 
کیفی  که به عنوان نقش  چیز دیگری نیست جز ماهیت دوگانه صورت، به معنای  فرما)57(، 
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معبود یا یک شیء فهم می شود؛ زیرا صورت همواره محدودیت است و درعین حال بیان یک 
که ُمُثل اعالی همه صور و بنابراین هر رمزی است.  کلمه ازلی  ذات و آن ذات پرتوی است از 
به  تجربی  پهنه  از  را  زیبایی  مسائل  دیونوسیوس  زیباشناسی   )104-105 )بورکهات،1390: 
ِی نظری و تا حدودی آیین رمزی انتقال داد. )ر.ک،تاتارکویچ، 1396: 80-81( به همین  قلمرو
مضمون  و  کلی  سیر  جهت  از  نه تنها  شیشه نگاره  آموزه،  این  مبنای  بر  گفت  می توان  سبب 
تصویر  آنکه  توضیح  می آید.  حاصل  رمز«  نقش   « از  نیز  آن  سبک  و  صوری  زبان  بلکه  نقوش 
نباید داعیه جایگزینی اصل خود را داشته باشد، بلکه به قول دیونوسیوس مجعول الزم است 
تأثیر  کن عبادی، تحت  اما را منظور دارد. ساخت  »فاصله موجود میان معقول و محسوس« 
یا  ابتدایی  کلیسای  هیچ  گاه اند.درواقع  آ معنوی  قواعد  از  که  انجام می گیرد  هنری ای  قواعد 
گاهی از قواعد  که هرقدر هم فقیرانه باشد، شکل هایش شاهدی بر آ قرون وسطایی وجود ندارد 
را  کلیسا  کلیسایی،  سلسله مراتب  در  دیونوسیوس   )84  :1390 بورکهارت،  نباشد.)  معنوی 
و مهم  که همانند آسمان دارای سلسله مراتب است  به مثابه جهانی آسمانی معرفی می کند 
شده،  متجلی  هستی  نظام  کلی  ارتباطات  در  که  را  الهی  عمل  کسی  چگونه  که  است  این 
کلیسا  از جنس عرفانی  گوتیک جنبه متفاوتی  کلیساهای  بفهمد.)کبیری طامه،1390: 62( 
نور  به واسطه  صورت  اعتالی  جنبه  یعنی  می سازند،  متحقق  را  یافته  تقدیس  انسان  جسم  یا 

فیض االهی. 
که تأمل در زیبایی مادی به درک جمال ملکوتی می انجامد،  سوگر برای تفهیم این معنا 
می درخشید.  جواهر  چون  نور  تابش  با  که  نمی کرد  پیدا  شیشه رنگی  از  بهتر  وسیله ای 
کردن  منقوش  پرشکوه  باهنر  معماری  در  گوتیک  یابی  کمال   )44  :1386 )ر.ک.کراندل، 
شیشه مترادف است، در هیچ عصر دیگری شیشه را با یک چنین زیبایی و مهارتی منقوش 
گنجاندن  برای  امکان  بیشترین  با  بنایی  پی ریزی  به  را  سوگر  که  نوری  عرفان  نکرده اند. 
گوتیک رواج فراوان دارد. )گاردنر،1374: 332( بنابراین  پنجره های بزرگ واداشت، در الهیات 
برای اینکه معماری بتواند بیانگر حالت استعالیی و نگرش های روحانی قرون وسطی ]خاصه 
که فنی نو  کنندگان را بر آن داشت  که متأثر از دیونوسیوس مجعول بود[ شود، بنا باورهای سوگر 
کرد. پنجره ها وسیع ترشد و  کنند و این چنین عناصر و شاخصه های معماری تغییر  پردازش 
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نور بیشتر به درون کلیساها تابید. )ر.ک.تاتارکیویچ،1396: 327( همچنین معماری »شفاف« 
می یابد،  انکسار  شیشه ها  این  از  که  نوری  نمی بود.  امکان پذیر  معّرق  شیشه های  هنر  بدون 
امید و سعادت است. درعین حال خود  نور  بلکه  نور خام جهان خارج نیست،  دیگر همان 
که به خودی خود خیره کننده  رنگ شیشه به نور بدل شده است. بنابراین از شدت نور الهی 
بدل می شود.  فیض الوهی  به  می یابد  انکسار  نفس،  در  هنگامی که  و  می شود  کاسته  است 
متناظر  عشق  با  رنگ  زیرا  است  سازگار  مسیحی  قریحه  با  عمیقًا  رنگی  بندی  شیشه  هنر 
شیشه های  جوهر  در  واحد  نور  تجزیه  دارد.  تناظر  بامعرفت  صورت  که  همچنان  است، 
)89-91 )ر.ک.بورکهارت،1390:  است.  نور الهی  هستی شناسی  یادآور  پنجره ها   رنگی 
نقل  چنین  و  است  قابل درک  فرهیختگان  برای  که  می داند  اثری  را  سن دنی  کلیسای  سوگر 
و  است  درک شدنی  فرهیختگان  برای  تنها  که  برسیم  اثری  معنای  به  »کوشیده ایم  می کند: 

روشنایی تمثیل، آن را به درخشندگی رسانده است«)58(
که موضوعش می توانست صرفًا نشانه  گفته به تمثیل اشاره می کند و هنری  سوگر در این 
)ر.ک،  می دادند.  نشان  عالقه  استعالیی  پدیده های  به  که  بود  آنانی  مناسب  باشد  نماد  و 
کلیسای سن دنی به عنوان اثر بیرونی نگرش های  تاتارکویچ،1396: 351-349( این مسئله در 
یکرد استعالیی- عرفانی دیونوسیوس مجعول است، مشهود است.  که متأثر از رو درونی سوگر 
درواقع او به عالم ماده و زیبایی مادی به عنوان فیضانات نور مطلق، زیبایی الوهی اهمیت 
توأمان پرداخته  فرم و محتوا هر دو  به  زیباشناختی هنر توجه  و  ُبعد استعالیی  بر هردو  و  داد 

است.
که چه نقشه و برنامه ای در سر دارد. در نظر  طبق نوشته های سوگر، او به روشنی می دانسته 
کردن  گام در جهت تأمالت روحانی بود. به همین دلیل، تجربه  سوگر، دنیای مادی، نخستین 
که از پس پنجره های دارای شیشه منقوش به درون می تابد،  روشنایی اندک و جواهرگونه ای 
کائنات  جوهر هدف عرفانی سوگر را تشکیل می دهد: »انتقال یافتن به منطقه  شگفت آوری از 
آسمان.« چندوچون  کیزگی  پا و  در خلوص  تمامًا  نه  دارد  زمین وجود  در لجن زار  تمامًا  نه  که 
که مناظره  کرد. در اینجا با مناظره ای مواجهیم  کامیابی های سوگر را به راحتی نمی توان تشریح 

کارکرد است. )جنسن،1390: 421-420( بین شکل و 
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که می تواند پدید  فرد دیندار بالطبع در عرصه هنری وقتی خالقیتی هنری هم دارد، هنری 
که به ذهن او می رسد و در صفیر او نقش  بیاورد هنر دینی است. و سعی می کند مضامینی را 
که او به موضوع نگاه می کند، در اثر او بروز خواهد  کند. و نوع خاصی  بسته است را منعکس 
کرد و خودش را نشان خواهد داد.چنین هنری هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ نوع ارائه 
که به خودش می گیرد با هر مضمون قابل اجرا نیست، با بعضی از محتواها قابل لحاظ  صورتی 
بعضی  با  و  نیست.  قابل جمع  محتوا  و  مضمون  هر  با  و  دارد  مختلف  صورت های  و  است 
محتواها قابل هضم نیست. اینکه محتوا و صورت باهم نسبتی دارند، محتوا و صورت دینی 

هم با همدیگر نسبت خاصی دارند.) بهشتی، فصلنامه هنر شماره70، 252-257(
گوتیک نتیجه پیشرفت های به دست آمده در  کارکردی، معماری  در نظر هواداران نگرش 
که توانست از  گفته ایشان موفقیت سوگر از این لحاظ است  مهندسی معماری بوده است. به 
که ظاهرًا اصول طاق زنی به روش طاق و تویزه را در آن  خدمات استاد معماری بهره مند شود 
زمان بهتر از هر معمار دیگری درک می کرده است. اینکه نگرش های سوگر چگونه می توانسته 
در  که  برمی گردد  واقعیت  این  به  باشد؛  انجامیده  فنی  دستاوردهای  و  پیشرفت ها  این  به 
سده های  پاییان  ارو نزد  در  نداشته،  وجود  آن  امروزی  مفهوم  به  معماری  آموزش  سال ها  آن 
کارهای ساختمانی  کلیسا بود نه استاد بنای مسئول  میانه، سوگر راهنما و طراح اصلی این 
کلیسا نه صرفًا  کارکرد و نقش ویژه هر  آن.)ر.ک.جنسن،1390: 420-421( چنانکه بیان شد، 
کثر فضا با استفاده از حداقل مصالح ساختمانی بلکه انتقال اندیشه های  کردن حدا محصور 
کلیسای سن دنی را ساخت، مسائل  که  دینی نهفته در پس آن بوده است. در نظر استاد بنایی 
فنی به احتمال قوی با مالحظات مربوط به شکل )یعنی زیبایی، هماهنگی، تناسب و مانند 
به  بردن  پی  برای  میانه  سده های  معمار  ولی  است.  داشته  ناپذیر  گسست  پیوندی  این ها( 
کلیسایی  گر انتقال دهد به هدایت و راهنمایی مقامات  اینکه چه مفاهیمی را باید به تماشا
جنبه های  به  فعاالنه  که  سوگر  چون  حامی  قدیس  یک  مورد  در  راهنمایی  این  داشت.  نیاز 
کامل در فرآیند طراحی  زیبایی شناختی معماری توجه داشت، تا حد مشارکت و همکاری 
کرد،  کارش را با همکاری یک استاد بّنا در منتهاالیه شرقی آغاز  ارتقا می یافت. چنانکه وقتی 
نه فقط نشان  این واقعیت  کنند.  را تخریب  نیامد دستور داد آن  کار خوشش  نتیجه  از  چون 
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ی  و مقام  بر  است  کیدی  تأ بلکه  داشت  حضور  طراحی  فرآیند  در  فعاالنه  سوگر  که  می دهد 
کلیسای سن دنی به مفهوم سده های میانه. بدون تردید نگرش های سوگر در  به عنوان معمار 
مؤثر  باشد،  موردنظرش  ساختمان  به  او  اندیشه های  تبدیل  به  قادر  که  معمار  دومین  گزینش 
بوده  برابر تحقق هدف های سوگر مسئول  به احتمال قوی، شخصًا در  بوده اند. همین هنرمند 
گوتیک شدند. )ر.ک.جنسن،1390: 423(  و آن دو مشترکًا بنیان گذاران و آفرینندگان سبک 
گوتیک بود.  گوتیک، از علت های پیدایِش هنر  درواقع وابستگی میان فلسفه مدرسی و هنر 
که از این هنر پشتیبانی می کردند، مردانی فرهیخته بودند و معماران برخی  اسقف ها و پدرانی 
نظرات فلسفی و زیباشناختی این مکتب را به آثار خود دمیدند و در هنر منعکس ساختند. 
کلیساهای  که  سوگر  عرفانی  افالطون گرایی  و  برنار  قدیس  روحانی  افالطون گرایی  ازجمله 
گر قدیس سوگر ساختمان ساخته شده  ا کردند. )ر.ک.تاتارکیویچ،1396: 442(  بنا  را  گوتیک 
کاری جز بیان هواداری خودش  کلیسای سن دنی را نماد الهیات دیونوسیوسی تلقی می کرد، 
و  فلسفی  منشأ  شناخت  در  را  ما  که  است،  نداده  انجام  روحانی  یک  انتزاعی  زبان  به  او  از 
آن  بداعت  و   )421 می کند.)جنسن،1390:  یاری  جدید  سبک  شکل دهنده  نگرش های 
کاماًل متفاوت: ابتکار فنی و فلسفه و عرفان در پوشش دین بود.   ناشی از رابطه بین دو عنصر 
گفت: بیشتر  گرفت، می توان  که در راستای مسئله اصلی تحقیق انجام  با توجه به پژوهشی 
گوتیک را بنا بر دالیل فنی شامل: سبک  کلیساهای  یترای در  منابع، استفاده از پنجره های و
که آورده شد،  کردن وزن دیوارها یا به دالیل تزئینی و تعلیمی آن نسبت می دهند. شواهدی 
نشانگر این است که دالیل اول مردود و دالیل دیگر ازجمله دالیل عمومی ای است که می توان 
کاربست  کرد و هیچ یک از آن ها نمی تواند دلیل اصلی در  در مورد سایر هنرهای مسیحی بیان 
که فقدان آن در ساختار بنا  این اسلوب خاص و دشوار در آن زمان باشد، جز ضرورتی جدی 
نقصانی در فلسفه وجودی بنا ایجاد کند و آن دلیلی است که با تحقیق در عوامل و نگرش های 
شکل دهنده بنا و تأمل در بیان نمادین شیشه نگاره ها به دست می آید. چگونه می توان روحی 
گرفتن در برابر نمودی از عظمت و شکوه االهی  که به واسطه حضور در ساحتی قدسی و قرار  را 
کرد. در اینجا  به پروازی روحانی درآمده، در میان دیوارها و ستون های مرتفع سنگی محصور 
کشف اسرار درون و بیرون خانه خدا و دل مؤمن احساس می گردد.  یچه ای برای  لزوم وجود در
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که به عنوان  کاربرد آن نیز نور هست. نوری  کاربرد پنجره عبور نور است و رمزی ترین  مهم ترین 
کلیسا ظاهر شود و زیبایی الوهی را به نمایش درآورد. کالبد  نمادی از تجلی روح الهی در 

که نظریه   این تعریف تنها در دیدگاه فیلسوف و عارفی به نام دیونوسیوس دیده می شود 
زیبایی مبتنی برجهانی سرشار از نور نمادی از یادآورها و سمبل های الهی را تکوین بخشید 
نوعی  فلوطینِی  فکر  این  و  می درخشد  زیبایی  به صورت  همه جا  ابدیت  که  مضمون  این  با 
کثرت بود. به نظر می رسد تأثیر آراء  ی روح الهی در اشیاء به صورت وفور و 

ّ
بیان مسیحی تجل

کلیسای سن  دیونوسیوس در نگرش سوگر به صورت پنجره هایی با شیشه های منقش رنگِی 
دنی به شکلی نمادین به ظهور می رسد. نور واحد مطلق پرتو می افکند و فیض صادرمی کند. 
که همان  کثرات، خاصه زیبایی به همین نحو از او ناشی می شود، پرتوهای نور  به این ترتیب 
کثرات و الوان رنگارنگ  زیبایی الوهی است در برخورد با منشور عالم ماده منکسرمی گردد و 
از عالم  ی  فرارو و  کثرات  از داالن  بازگشت  در  نور  اجزاء  و  الوان متکثر  این  را ظاهر می سازد. 
شیشه های  قطعات  با  یترای  و پنجره های  در  و  می پیوندند  واحد  نور  آن  و  وحدت  به  ماده 
که  یچه و داالنی است  رنگارنگ به شکلی نمادین متجسم  می گردد. این پنجره ها همان در
انوار رنگارنگ تبدیل می کند.  کثرت، نور بی رنگ را به  در حکم منشوری، مرز بین وحدت و 
بیننده  چشم  در  را  دو  هر  توأمان  به صورت  یک لحظه  در  که  معنا  و  ماده  عالم   مابین  برزخی 
نظریه  نمادین  شکلی  به  نگاره  شیشه  اسلوب  از  استفاده  با  سوگر  درنتیجه  نمایان می سازد. 
به واسطه  صورت  و  ماده  توأمان  زیبایی  بر  مبنی  را  دیونوسیوس  زیبایی  و  فیض  بحث  و  نور 
کثرت، به  بهره مندی هر دو از زیبایی مطلق و درنتیجه وجود زیبایی هم در وحدت و هم در 

شکلی عینی متجّسم ساخته.
بر  که  نقدی  در  فلوطین  است.  نوافالطونی  فلسفه  از  متأثر  مجعول  دیونوسیوس  طرفی  از 
هماهنگی به عنوان یکی از سه معیار زیبایی افالطون دارد بیان می کند که بیشترین هماهنگی 
است.  زیباتر  گفت  می توان  بیشتر،  تکثر  هرچه  و  می شود  دیده  وحدت  از  بیشتر  کثرت  در 
و هم  زیبایی، هم در وحدت  که  کرد  بیان  بهره مندی  و بحث  نور  نظریه  بابیان  دیونوسیوس 
کیفی از هماهنگی)هارمونی،  کّمی و  کثرت به واسطه بهره مندی از آن است. بنا بر تعریف  در 
یاضی )هندسی( میان اجزاء و  که برگزینش و چینش مناسب اجزاء و مفهوم رابطه ر تناسب( 
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و  ابتدای مقاله شد.  از دانش هندسی در ساخت شیشه نگاره ها در  بر استفاده  که  اشاره ای 
گرفتن شکل ساختاری و نظام هندسی  جایگاه هارمونی در زیباشناسی دیونوسیوس و در نظر 
که از  که: شیشه نگاره ها به جهت هارمونی ای  و معنایی شیشه نگاره، چنین به نظر می رسد 
کنار هم به دست می آورند،  کوچک شیشه رنگی در  کردن قطعات  گرفتن و چفت  کنار هم قرار 
کل زیبا می رسند. ساختار هندسی آن ها بیانگر قوانین الهی  به وحدت، یکپارچگی و به یک 
واحد دیده  به صورت یک  پنجره   ، کلی نگرانه  نگاهی  با  و  از دور  به طوری که  طبیعت است. 
می شود و با نگاهی نزدیک بین، جزئی نگر و ریزبینانه  اجزاء آن به صورت تکه های شیشه های 
یک  در  و  درکنارهم  را  کثرت  و  وحدت  رمزی  و  نمادین  شکلی  به  و  می گردد  برجسته   رنگی 
ساحت نشان می دهد. می توان شیشه نگاره ها را بیانگر سمبولیسم هندسه و نماد معانی کمی 
و کیفی هارمونی و درخشش و وضوح دانست، زیرا این مفاهیم در ماده و معنای این فن جاری 

و ساری است. این همان تعریف دیونوسیوس از نور و زیبایی است.

نتیجهگیری] 
مبانی  می توان  گرفت،  انجام  تحقیق  اصلی  مسئله  راستای  در  که  پژوهشی  به  توجه  با 
که  کرد: دالیل فنی:  تأثیرگذار بر هنر و معماری و عوامل شکل دهنده آن را بر چند قسم، تقسیم 
که با فضائل  با ابزار، ادوات و پیشرفت های علمی و فنی هر دوره ارتباط دارد. دالیل منشی: 
و  ُکِنش ها  از  که  ُکِنشی:  دالیل  دارد.  پیوند  معمار  و  هنرمند  اثر،  متولیان  اخالقی  و  درونی 
که با اندیشه، مبانی  رفتارهای تأثیر می پذیرد و بر آن ها تأثیرمی گذارد. دالیل بینشی)نگرشی(: 
و بنیادهای فکری معمار، هنرمند و متولیان اثر پیوند دارد. هنر و معماری آئینی و مذهبِی تمام 
ادیان متأثر از مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی خاص هر دین است 
که بیشتر بر بینش  و نگرش متولیان هنر و معماری آئینی تأثیرگذاراست. درواقع می توان گفت 
یخ اند.  تار آئینی در طول  و معماری  آثار هنر  و اصلی شکل دهنده  اولیه   این نگرش ها دالیل 
یترای  و پنجره های  از  استفاده  منابع،  بیشتر  می توان گفت:  شد،  ارائه  که  مطالبی  به  توجه  با 
یا به دالیل تزئینی و  کردن وزن دیوارها  گوتیک را به دالیل فنی مانند، سبک  کلیساهای  در 
که می توان دلیل اول  تعلیمی آن نسبت می دهند. اما با توجه به شواهد، چنین به نظر می رسد 
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را مردود و دالیل دیگر را ازجمله دالیل عمومی ای دانست که در مورد سایر هنرهای مسیحی آن 
کاربست این اسلوب خاص  دوران صادق است و هیچ یک از آن ها نمی تواند دلیل اصلی در 
کاربرد آن نیز نور  کاربرد پنجره عبور نور است و رمزی ترین  و دشوار در آن  زمان باشد. مهم ترین 
کلیسای سن دنی  گزارش خود به روشنایی و نور در ساخت  که سوگر در  هست. درست است 
یترای را صرفًا تأمین روشنایی و نور بیشتر  گر دلیل استفاده از پنجره های و کید می کند؛ اّما ا تأ
کلیسا بدانیم، باز آن را به دالیل فنی تقلیل داده ایم. درحالی که این مهم، بااستفاده از  داخل 
کاربست آن آسان تر و معقول تر بود. حال آن که  شیشه های ساده بی رنگ، بهتر تأمین می شد و 
کلیسا و دقت  کید بر نور و هماهنگی به صورت توأمان و سخت گیری های سوگر در ساخت  تأ
که فقدان آن در  کی از ضرورتی جدی است  او در انتخاب اسلوب هنری به کاررفته در آن حا
که به عنوان نمادی از تجلی  کند. ضرورت نوری  ساختار و فلسفه وجودی بنا، نقصانی ایجاد 
به نگرش های  توجه  با  درآورد.  نمایش  به  را  زیبایی الوهی  و  کلیسا ظاهر  َشود  کالبد  در  الهی 
یترای به شکلی  که متأثر ازفلسفه عرفانی دیونوسیوس مجعول است، او با استفاده  از هنر و سوگر 
کثرات رنگارنگ از وحدت یا نور واحد الوهی و زیبایی توأمان  نمادین نظریه نور مبنی بر ظهور 
در  هم  زیبایی  وجود  درنتیجه  مطلق،  زیبایی  از  دو  هر  بهره مندی  به واسطه  صورت  و  ماده 
بیان  را  می توان شیشه نگاره ها  را، متجّسم ساخته است. همچنین  کثرت  وحدت و هم در 
کیفی هارمونی و وضوح دانست، زیرا این مفاهیم در ماده و معنای این  کمی و  نمادین معانی 
فن جاری و ساری است. این همان تعریف دیونوسیوس مجعول از نور و زیبایی الوهی است.
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پینوشت
یچ،1396،ج2:  326-65(. 1 کنید به )تاتارکیو  رجوع 

2 .Stain Glass

قرار . 3 کلیسا  میانی  ورودی  باالی  در  رنگی، معمواًل  و شیشه های  با مشبک کاری  بزرگی  گرِد  پنجره   ،rose window

دارد.

یک و یکپارچه با رأس تیز است..   Lancet پنجره هایی بار

5. Ghotic

6. St. Denis

7. Suger

8. Groin Vault یا Ribbed Vault

9. Buttress

یچ،1396: . 10 کنید به این منابع)ر.ک، تاتارکیو گوتیک رجوع  جهت اطالعات بیشتر در خصوص شاخصه های هنر 

یج، 1390: 180-175- آپجان و همکاران، 1390: 355-مدد پور، 1388:  326 - کراندل، 1386، 2 -38- گامبر

.)367

روش . 11 تولید »شیشه جام«،  روش  ازجمله  سنتی  روش های  از  استفاده  با  منقوش  سازنده شیشه های  هنرمندان 

یا لوحی به دست می آورند.  ورقی  از میان غلتک ها، شیشه  کردن شیشه مذاب  یا رد  »لوله ای« و روش قالبی 

گچ  که قباًل با  یدند و مطابق طرحی  )ر.ک.گاردنر،  137:  33-333(آنگاه قطعه قطعه از آن را با ابزاری می بر

یی از سرب نرم به دور هر قطعه می انداخت و آن ها  کار کشیده بودند، می چیدند. شیشه گر زهواری کشو روی میز 

را به هم لحیم می کرد. لوحه های کوچک با یکدیگر ترکیب بندی های بزرگی تشکیل می دادند. هنگام نصب آن ها 
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کرده بودند، لوح ها را تک تک  کلیسا از پیش برای شیشه های رنگی آماده  که سنگ کارهای  در قاب پنجره هایی 

یرا  یزان می کردند. این استخوان بندی فلزی ضرورت داشت، ز به قالب های قاب های آهنی موسوم به آرماتور آو

ترکیب شیشه و سرب بسیار سنگین می شد و در برابر تندبادها آسیب پذیر می نمود.)ر.ک.کراندل، 1386: 3 -1 ( 

که نقشینه  ای  با این تفاصیل این پنجره های وسیع به شمش ها و میله های سنگی درهم بافته ای متصل هستند 

که به وسیله این  گوتیک معروف اند. فشار بادی  کاری  قوس قوسی دارند و پنجره ها را دربر می گیرند و به توری 

پنجره ها تحمل می شود بیش از آن است که تکه های کوچک شیشه های رنگی با میله های سربی تاشونده بتواند 

اینکه  برای  منقسم شده اند،  آهنی  میله های  به وسیله  مختلف  فاصله های  به  پنجره ها  این  بااینکه  کند.  تحمل 

بنابراین قطعات  یت اضافی غیر آهنی موردنیاز است.  پایه تقو از حد معمول سنگین نشوند  یادتر  ز این میله ها 

سنگی عمودی به نام »وادار« )Mullion( تمامی پهنه پنجره را به قسمت های کوچک تر تقسیم و محل های باز یا 

ینگرت و مالر، 1390: 358( یینات توری را حمایت می کنند. )ر.ک.آبجان، و قوس های تز

12 .ov.Metam.( »گفته اند: » این اثر بر ماده چیره شده است گوتیک برخی  dematerialised در مورد اجزاء معماری 

یچ،1396: 371( II,5(  )تاتارکیوو

13 .Laicorum litteratura

ید استرابو جغرافیدان .  1 23AD.Bc?6 /63( Pictura est quaedam literature illiterate:Walafrid Strabo(/ واالفر

معروف یونانی است.

کشیش . 15 Pictura et ornamenta in ecclesia sunt laicorum: Wiliam Durandus)1220-1296(/دوراندوس 

معروف روزگار خود و مرجع بزرگ قرون وسطی است.

یر پنجره های کلیسای سن دنی در این کتاب بیان شده:. 16 توضیحات کامل در مورد تک تک تصاو

17 . The Royal Abbey of Saint-Denis in the Time of Abbot Suger, New.)1981(   D.Wixom,William  

.)1151-1122(York, metropolitan museum,pp

. 18 Areopagite 

Pseudo-Dionysius در این مقاله هر جا نام دیونوسیوس ذکرشده منظور دیونوسیوس مجعول است  . 19

مددپور،1390: . 20  -112 لین،1386:   -318 گاردنر،1381:   -158.P,1991,McGinn  -71 یچ،1396:  )ر.ک.تاتارکیو

کاپلستون،1390: 115-118(  19- جنسن،1390: 20 -21 - 

او . 21 نام  به  دیگر  اثر  و هفت  نامه است  ده  و  رساله  دیونوسیوس ) 3( شامل چهار  او تحت عنوان مجموعه  آثار 

باره الهیات عرفانی )36( - سلسله مراتب آسمانی  باره اسماء الهی )35( - در ثبت شده اند. چهار رساله او شامل: در

یچ،1390، 710( )37( - سلسله مراتب کلیسایی )38( است. )تاتارکو

22. Mystica Theology

اهمیت آثار او چنان بود که بنا بر نظر بوناونتوره )Bonaventure( معنای روحانی کتاب مقدس شامل سه  نوع تعلیم . 23
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گرگوری و سومی توسط دیونوسیوس  گوستین، دومی توسط  که اولی توسط آ عقیدتی، اخالقی و عرفانی است 

عارفان  بر  و  شد  ترجمه  التین  به   )John the Scot(اسکات جان  توسط  قرن9م  در  او  آثار  شد.  داده  آموزش 

شکاری گذاشت.
َ
قرون وسطی نیز تأثیر آ

24. Proclus

25. Mone

26. Prodos

27. Epistrophe

28. Objective

29. Hidden God

30. Revealed God

31. Thearchia )Ttearchy(

32. Hierarchia )Hierarchy(

33. Triune

)ر.ک.کبیری طامه،1390: 60-59( .34

35. Nous

36. Psyche

37. Sacred dominion

38. Taxishiera

39. Episteme

40. anomoyia homoiotes

ین . 1  یا »برتر گزاره ها  ین  کلی تر از  فکر   )Cataphase( »یس یونانی »کاتافاز و اصطالح   )Positif()ایجاب: )تشبیهی

که چگونه اسم هایی مانند »خیر«  ین شباهت را باخدا دارد، شروع می کند و نشان می دهد  که بیشتر مقوالت« 

به نحو متعالی بر خدا قابل حمل اند و چگونه بر مخلوقات، به واسطه وابستگی آنان به خدا و درجات مختلف 

که در خدا موجود است، نه به عنوان صفات ذاتی بلکه در وحدت جوهری، حمل  بهره مندی آن ها از صفاتی 

هرگونه  سلب  یعنی  است(  به کاررفته   )Apophase( »اپوفاتیخه«  یونانی  اصطالح   ))Negatif( سلب:  می شوند. 

شروع  سلب  با  عقل  یق  طر بدین  است.  دیونوسیوس  عرفانی  الهیات  کتاب  خدا، خاص  از  مخلوقات  نقِص 

یکی فوق  یژگی های مخلوقات را از خدا سلب می کند تا اینکه به »تار یج باالتر می رود و صفات و و می کند و به تدر

باره خدا، تفکِر بشری و درک ناقص خود از الوهیت را زدود،  ذاتی« می رسد. وقتی انسان از تصور ذهنی  خود در

کنار نهاده و در لفافه ای که نامحسوس و ناپیداست  کات فهم را  یکی جهل می شود که در آنجا همه ادرا وارد »تار
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قلمرو  و در حقیقت  نهایی  راه  ازاینجا  کاماًل غیرقابل شناخت است متحد می شود.  که  او  با  و  پوشیده می شود 

بودن عقل بشری  بلکه محدود  نیست  آن  ق 
ّ
متعل بودن  یکی جهل« غیرقابل درک  »تار اما علت  عرفان است. 

است، سلب سلب:  دیونوسیوس  موردتوجه   
ً
نهایتا آنچه  و  نهایی  مرحله  می شود.  نابینا  نور  از شدت  که  است 

فراروی از هر دو روش ایجاب و سلب، ورای اثبات ها و نفی هاست. یعنی وقتی که عقل از تمام موجودات دوری 

یند و بعد از خود نیز رها می شود تا به انوار فوق نور بپیوندد.« بنابراین در الهیات عرفانی دیونوسیوس از  می گز

یکی« )مانند عماء در عرفان ابن عربی( یادشده است. این مرتبه، ورای  ین مراتب حق به عنوان »تار متعالی تر

یکی الهی« )Divine dark( را به عنوان  دانایی یا واری نور و شهود. دیونوسیوس و بسیاری از قرون وسطایی ها »تار

یکی  تار یعنی  َبرناشناختگی« 
َ
»ا را  او  نظر می گیرند و شناخت  متعال در  ین شناخت خداوند  بهتر و  ین  حقیقی تر

ناشی از »روشنایی مفرط« می دانند. به عبارت دیگر وجود متعال خداوند به مقوله وجود یا الوجود )وجود و عدم( 

 )122-118  :1390 )ر.ک.کاپلستون،   )1991,179,McGinn(به کنید  رجوع  بیشتر  اطالعات  جهت  ندارد.  تعلق 

)ر.ک مجتهدی، ،107:1397-110( )کبیری طامه، 1390، 66(

42. Gnosis

43. Agnosis

44. Eros

45. Mathein

46. pathein

47. anagogic

48. Kalongathia

49. adjectivus elativus

50. super-essential beautiful

51. light metaohisis

52. Lumen

53. Claritas

54. Consomantia

55. )Cosonantioa et Claritas( )Euharmostia kai aglaia(

56. Epistola X)PG3,c.1117(  PSEUDO-DIONYSIUS,( 86 :1396،یچ در تاتارکیو

57. De coelesti hierarchia,II,4)PG3,c.144(  PSEUDO-DIONYSIUS,( 86 :1396،یچ  در تاتارکیو

58. Forma

59. Suger, Abbot of ST.DENIS, De administratione,XXXIII,)Panofsky,pp.64-66371 :1396،یچ در تاتارکیو
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