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چکیده
سده های میانه مســیحی، طی ده قرن حاکمیت بر هنر غرب، دربردارنده آثار متعدد 
نقاشی مسیحی است. دو فیلسوف، یعنی سن آگوستین و توماس آکویناس، بیش ترین 
تأثیر را در هنر این دوران داشــته اند. تعالیم آگوســتین و توجه دادن مردم به عوالم 
معنوی، دیدی الهی به هنر سده های میانه بخشید. آکویناس نیز در ادامه این روند، بر 
تعلیمی بودن هنر برای رسیدن به ســعادت تاکید کرد، با این تفاوت که، توجه به امور 

محسوس و مادی را به عنوان مقدمه شناخت عوالم روحانی مطرح نمود. 
این مقاله، در پی ســواالتی از قبیل تفاوت آراء آگوســتین و آکوینــاس درباره هنر، و 
تأثیری که آن ها بر هنر نقاشــی سده های میانه گذاشــته اند و اینکه چه تفاوتی میان 
نقاشی های اوایل و اواخر سده های میانه وجود دارد، نوشته شده است. هدف از پژوهش 

حاضر، تبیین آراء این دو فیلســوف و تأثیرات آن ها بر هنر نقاشی سده های میانه اســت. یافته های پژوهش نشان می دهد، تا پیش از قرن 
سیزدهم، تحت تأثیر آگوســتین می توان به ویژگی هایی مانند توجه به امور معنوی، سادگی، عدم کاربرد پرسپکتیو، شفافیت و درخشانی 
رنگ ها، تناســب و وحدت و به طور کلی هنری آرمانی  اشاره کرد؛ اما بعد از قرن سیزدهم از یک ســو، به سیر روح از عالم ناسوت به الهوت 
توجه شد و از سویی، ضمن رعایت تناسب، شــفافیت و هماهنگی، جنبه های مادی و عاطفی آثار افزایش یافت. در نهایت، می توان نتیجه 
گرفت که، آثار نقاشی تا پیش از قرن سیزدهم، جنبه ای معنوی و الهی داشته است؛ اما پس از آن، سیر مادی و انسانی به خود می گیرد. این 

تحقیق، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
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مقدمه
تمدن سده های میانه، بازتابی از درهم آمیختگی مسیحیت، 
سنن رومی1 و روحیه ناخواســته و پرتوان ملت های سلتی-

ژرمنی2 یا بربرهاســت3. مسیحیت، پس از اســتقرار کامل، 
حتی در میان هرج و مــرج و جنگ های مزمــن، به نیرویی 
متحد کننده تبدیل شــد. در آثار مورخین آمده است، صدها 
سال، فاصله میان فروپاشــی امپراطوری روم و تولد دوباره آن 
در رنســانس4 را دوران عاری از تمدن، زمخت و در یک کالم، 
توحش آمیز می نامیدند؛ اما مورخان از سده هجدهم  میالدی 
به بعد در این طرز فکــر، تجدید نظر کردنــد. در این روزگار 
سراسر آشوب، کلیساها با بهره گیری از تعالیم رهبران بزرگی 
چون قدیــس آگوســتین،5 یگانه قدرت سیاســی و معنوی 
متمرکز و »شهر خدا« به شمار می رفتند. در این عصر، با تأثیر از 
آراء این بزرگان دینی، هنری آفریده شد که در خدمت کلیسا 
و تعلیم آیین مسیحیت بود و نهایت آن، رسیدن به »سعادت« 
قلمداد می شد و ســعادت چیزی نبود، جز تصور خداوند که، 
وجود او دلیل وجود زیبایی در همه اشیاست. انسان سده های 
میانه سرســختانه معتقد بود که، همه چیــز کائنات معنایی 
فراطبیعی دارد و دنیا به سان کتابی است که به دست پروردگار 
نوشته شده اســت. اهمیت این مســاله تا جایی بود که بنا به 
تعریف آگوستین، به فرض خارج شــدن اثر هنری از جایگاه 
راستین خود و تنها مایه خوشی و لذت بودن برای انسان، این 

خوشی، گناه شمرده می شد. 
با آن که، روحیه مســیحی متوجه دنیای فــوق طبیعی بود 
و هرگونه پرســش درباره ماهیت دنیای مــادی را بی ربط با 
رستگاری آدمی می دانست، اما در ســده سیزدهم میالدی، 
با ظهور فرقه های فرانسیســی6 و دومینیکنی7 و به خصوص 
فیلســوف بزرگ مدرســی8 آن روزگار، یعنی ســن توماس 
آکویناس،9 حتی در درون کلیســا، کنجکاوی تازه ای نسبت 
به محیط طبیعی انســان پدید آمد؛ در نتیجــه، آثار هنری 
رویکردی مادی نســبت به ســال های قبل پیدا کرد. در این 
زمان، که دوران احیای فلســفه ارســطویی10 نیــز به نوعی 
محسوب می شد، اشخاصی همچون آکویناس، به دنبال راهی 
برای انطباق مفاهیم فلسفی با کالم مسیحی بودند. از این رو، 
می توان این عصــر را عصر در آمیختگــی موفقیت آمیز دین، 

فلسفه و هنر قلمداد کرد.

در این تحقیق، ســعی شد با پاســخ به این پرسش ها: تفاوت 
آراء آگوستین و آکویناس درباره هنر چیســت؟ آراء ایشان، 
چه تأثیری بر هنر نقاشی سده های میانه گذاشته است؟ چه 
تفاوتی میان نقاشــی های اوایل و اواخر سده های میانه وجود 
دارد؟ به تبیین و تحلیل آثار نقاشی این دوران پرداخته شود. 
لذا، با بررسی هنر نقاشی دوران وسطی -از قرن پنج تا پانزده 
میالدی- می توان دریافت که، تا حدود قرن سیزده میالدی، 
تفکر حاکم بر هنر، صورتی آرمانی و مثالین داشته است. این 
مساله، بعد از قرن ســیزده میالدی و توجه متفکرین به عالم 
محسوسات و امور مادی، کم کم جنبه عینی به خود می گیرد؛ 
تا جایی که، راه برای تفکر مادی نگر رنسانس باز می شود. مثاًل، 
برای تفاوت شمایل نگاری در این دو دوره -چنانچه متفکران 
بزرگی چون بورکهارت بیان کرده اند- می توان گفت که پیش 
از قرن سیزدهم، صورت شاکله مانند شمایل، همواره مؤید ذات 
مابعدالطبیعی و کلی موضوع مذهبی است؛ و این خود، منشأ 
فوق انسانی الگوها را اثبات می کند. اما از قرن سیزدهم به بعد 
صورت های ظاهری فرد و شبیه ســازی ها اهمیت می یابد؛ تا 
جایی که، پیکره های مسیح، انسانی شده و عوارض ذاتی و رنج 
در آن ها دیده می شود. اگرچه در این دوران، مکاتب مختلفی 
ظهور کرد و هر کدام، تأثیراتی بر روند هنر داشتند؛ اما به دلیل 
برجستگی تفکر آگوستین و آکویناس و این که، سایر مکاتب 
نیز ملهم از تفکرات این دو فیلسوف بزرگ بوده اند، از ذکر آن ها 
در این مقاله اجتناب می گردد. در پژوهش حاضر، در پی پاسخ 
به پرسش های تحقیق، ضمن تبیین و تفکیک آراء و نظریات 
این دو فیلســوف درباب هنر و زیبایی، به بررســی و تحلیل 
تأثیرات آن ها بر هنر نقاشی- و نه شــاخه های دیگر هنر-  و 
تفاوت هنر اوایل و اواخر سده های میانه پرداخته می شود. این 
مقاله، به شیوه توصیفی-تحلیلی نوشته شده است و اطالعات 
مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با بررسی و تحلیل آثار هنری و 

مکتوبات انجام شده است.

پیشینه پژوهش
 در مورد هنر سده های میانه مسیحی، کتاب ها و مقاالتی وجود 
دارد که البته بیش تر بر جنبه تاریخی آن ها تاکید شده است: 
کتاب »هنر در گذر زمان« نوشــته هلن گاردنــر11)1365(، 
ضمن بیان تاریخ هنر در دوران ســده های میانه، به ریشه ها و 
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مبانی نظری آن به طور محدود اشاره کرده است. الزم به ذکر 
است که، در ســایر کتاب های تاریخ هنر همچون تاریخ هنر 
جنســن12 نیز با این تفاوت که، بر جنبه های تاریخی تاکید 
گردیده، روند بر همین منوال اســت. اما در رابطه با تفکرات 
و آراء فیلسوفان مســیحی به خصوص، در سده های میانه در 
کتاب های فلســفه هنر، می توان به موارد متعددی اشــاره 
کرد: کتاب »فلســفه هنر مسیحی و شــرقی« نوشته آناندا 
کوماراســوآمی13)1386(، دربردارنده بحث های مفصلی در 
تبیین آراء فیلسوفان ســده های میانه، به خصوص آگوستین 
و آکویناس در بــاب هنر، با رویکردی تحلیلی اســت. کتاب 
»هنر مقدس« نوشــته تیتــوس بورکهــارت14)1369(، در 
این کتاب، پیرامون هنر مسیحی و شــمایل نگاری و رویکرد 
هنرمندان به هنرهــای دینی و مقدس، بحث های فلســفی 
مفیدی ارائه شده است. کتاب »تاریخ زیبایی« نوشته امبرتو 
اکو15)1390(، در بخشــی از این کتاب، به مساله زیبایی در 
قالب تناسب و هماهنگی، زیبایی شناسی بدن انسان و نور و 
رنگ از منظر فیلسوفان و هنرمندان سده های میانه پرداخته 
است. در کتاب »دانشــنامه زیبایی شناسی« ویرایش بریس 
گات16 و دومینیک مک آیور لوپــس17)1384( و در مقاله ای 
با عنوان »زیبایی شناسی در قرون وســطی« نوشته جوزف 
مارگولیس،18 سیر تحول هنر و تمدن مسیحی و تبیین آراء و 
اندیشه های فیلسوفان بزرگ این دوران به خصوص آگوستین 
و آکویناس و تأثیری که بر هنر داشته اند، بررسی شده است. 
کتاب »معنای شمایل ها« نوشته والدیمیر لوسکی19و لئونید 
اوسپنســکی20 )1388(، از آنجایی که، شمایل نگاری یکی از 
موضوعات مهم هنر این دوران است، این موضوع، از جنبه های 
توصیفی، تحلیلی و تکنیکی در این کتاب، مورد مطالعه قرار 
گرفته است. اما از آنجا که، در کتاب ها و مقاالت، به هنر نقاشی 
ســده های میانه و تأثیرپذیری آن از آراء فیلسوفان بزرگ این 
دوران، به ویژه آگوســتین و آکویناس، به طور خاص پرداخته 
نشــده و یا در کتاب های تاریخ هنر به طور کلی، بحث شــده 

است، لذا بر اهمیت این پژوهش می افزاید.

هنر  و  زیبایی از منظر سن آگوستین 
سن آگوســتین )354- 430م.(، در طول زندگی پربار خود 
بیش از هشتاد کتاب، رســاله، مقاله، موعظه، نامه و یادداشت 

به زبان التین نگاشــته، و از این میان، گویــا فقط تعدادی از 
معروف ترین آن ها به زبان های امروزی ترجمه شــده اســت. 
وی برای آباء کلیسا اهمیت زیادی داشته است و اندیشه های 
او، نمادی از وحدت مســیحی و مهر تاییدی بر کلیسا است. 
چنانچه طبق نظرات وی، کلیسا به عنوان »شهر خدا«21 مطرح 
می شود. همچنین نظریات زیبایی شناسانه او، تاثیر نیرومندی 
بر ساختار هنر مسیحی طی سده های میانه و پس از آن داشته 
است. زیبایی شناسی آگوستین، تحت تاثیر فلسفه افالطون و 
نوافالطونیان اســت؛ با این تفاوت که، وی الهیات مسیحی را 
با الهیات افالطونی پیونــد می دهد. ماهیت کلی تفکر وی، در 
جمله ای کوتاه از توماس آکویناس، این گونه بیان شده است: » 
هر جا آگوستین، که ملهم از نظرات افالطونیان بود، در تعالیم 
آنان، مطلبی را با ایمان می یافــت، می پذیرفت؛ و آنچه را که 
با ایمان مغایرت داشــت، اصالح می کرد«)ژیلسون، 1389: 
111(. آگوســتین در کتاب اعترافاتش -که قدری از اثر اولیه 
آن از بین رفته- در باب زیبایی و هماهنگی ســخن می گوید. 
وی مبدأ همه پدیده هــا را وجود خداونــد می داند؛ چنانچه 
می نویسد: »مبدأ پدیده ها  از اوســت و آن ها در اویند. بنگر! او 
همان جایی است که حالوت حقیقت وجود دارد«)آگوستین، 
1382: 69(. انســان ها از منظر وی، نمی توانند صرفاً از طریق 
حواس، به شناخت دست یابند؛ بلکه هدایت و راهبری خداوند 
و عنایت او، سبب می شود انسان در خود بتواند واجد شرایطی 
شود که، به شناخت و درک امور نائل آید. او می گوید: »ماهیت 
عقل چنان اســت که، وقتــی در نظام طبیعی به خواســت 
خالق، متوجه موجودات معقول باشــد، آن هــا را در پرتو نور 
خاص مجردی می بیند که بی همتاســت؛ درست همان طور 
که، چشم مادی اشــیای مجاور را در پرتو نور مادی می بیند. 
ظاهراً این گونه سخنان حاکی از آن است که، اشراق مورد نظر، 
روحانی اســت.... به عبارت دیگر، همان طور که نور خورشید 
اشیای مادی را برای چشــم قابل رؤیت می سازد، اشراق الهی 
نیز حقایق ازلی را برای عقل قابل رؤیت می کند«)کاپلستون، 

 .)81 :1387
آگوســتین دو نوع زیبایی را مطرح می کند:1- نوعی زیبایی 
که، به واســطه تکوین یک »کل« از جانب آن ها به اشیا، تعلق 
می گیرد. 2- نوعی زیبایی که، به واسطه هماهنگی و تناسب 
با اشیای دیگر، یا به جزءِ هماهنگ با یک کل، به وجود می آید. 
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او این مساله را منوط به بهره مندی انسان از درک زیبایی ازلی 
و کامل، یعنی زیبایی خداوند می دانــد. اگر صورتی از زیبایی 
ازلی کامل وجود نداشــته باشــد، هرگز نمی توان گفت که، 
چیزی تا چه حد زیباست. آگوســتین در اعترافات بر مفهوم 
زیبایی کل تاکید می کند و می گوید:» خداوندا! تو بر هر آنچه 
که آفریدی، نظر افکندی. پس صنع تــو در نظرت نیکو آمد. 
ما نیز در آثار تو می نگریم و آن هــا را عالی و کامل می یابیم....
فرمودی که]آثارت[ نه فقط نیکو، که عالی و کامل است. آثار 
تو، چه در کل و چه در جزء، عالی  هستند. این قضاوت، شامل 
زیبایی اجسام نیز می شود. جسمی که از اعضایی زیبا تشکیل 
یافته اســت، از یکایک اعضایش بس مقبول تر است. اعضایی 
که ارکان هماهنگی آن ها، مجموعه ای را تشــکیل می دهد 
که، هر یک به تنهایی نیز زیبایی خاصی دارند« )آگوســتین، 
1382: 307(. توجــه به پدیده های طبیعی و محســوس در 
آراء آگوســتین، صرفاً به معنای توجه به ظاهر آن ها نیست؛ 
بلکه وی، امــور واال و ارزنده تــری را مطــرح می نماید که، با 
چشــم ظاهر نمی توان آن را درک کرد. طبق نظرات وی، این 
مساله پیرو طرح مثالِی آن اشیا اســت. بنابراین، دیدگاه »هر 
چیزی وجودی مضاعف و دوگانه دارد: وجودی فی نفســه و 
در خودش، و وجودی در مثال الهی. شیء مخلوق، به خودی 
خود چیزی نیســت، مگر تقلیــدی از الگویش)ُمُثل(، که در 
خدا وجود دارد؛ درســت همان طور که، یک اثر هنری صرفاً 
مشــابه با چیزی اســت که، هنرمند هنگام ابداع آن در ذهن 
داشــته است«)ژیلســون، 1389: 115(. بنا بر نظر وی، هنر 
در سرشــت خود، باید خصلت هدایت و راهبری نفس داشته 
باشد. تصویرها مطلوب بالذات نیستند، بلکه کارکردشان این 
است که، صور عالیه خود را بنمایاند.آگوستین، درباره زیبایی 
به مثابه چیزی که، انســان را جذب و مسحور خود می سازد و 
علت این امر، می نویسد: »اگر چیزی زیبا نباشد، ما چگونه آن 
را دوست می توانیم داشت؟ جز زیبایی چه چیزی وجود دارد؟ 
چه چیزی مــا را مجذوب پدیده هایی که دوســت می داریم، 
می کند؟ اگر در آن ها زیبایی و یا درخششــی نبود، ما هرگز 
جذب آن نمی شدیم« )آگوستین، 1382: 71(. او بددلی خود 
را نســبت به آن هایی ابراز می دارد که، زیبایی های طبیعی را 
می ســتایند؛ ولی از جان خویش، یعنی همان جایی که باید 
زیبایی واالتری در آن جسته شود، غفلت می ورزند. با چنین 

نگرشی، عشق به زیبایی محســوس، همچون نقطه آغازین 
مسیر پیوسته عروج به سوی لقای خداوند شمرده می شود. راه 
عروج، راه تزکیه و عشق اســت. از این رو، موضع او چنان است 
که، بر اهمیت هنر در راهبری نفــس، نه فقط از نظر تعلیمی، 
بلکه از حیث الهام بخشی نیز تاکید می کند. او به مراتب بیش 
از دیگر دانشمندان کهن به لذتی که از زیبایی حاصل می شود، 
توجه داشت؛ ولی متقاعد شــده بود که این لذت، خود ثابت 
می کند که، زیبایی به صورتی غیر وابسته در انسان وجود دارد. 
به باور آگوستین، انســان زیبایی را خلق نمی کند؛ بلکه آن را 
مورد تأمل قرار می دهد و این مخالــف نظر قدما در امر تقلید 
است. »اگر چه، آگوســتین متأثر از مفاهیم رومی و افالطونِی 
تقلید و محاکات بود، معنای داللتی هنر انســانی را به مثابه 
نماد معنای واالتِر هنر االهی تلقی می کرد: یعنی چیزی بیش 
از تقلید«)گات و مک آیور لوپس، 1384: 25(. آگوســتین در 
مورد زیبایی و عناصر و علت هــای آن، به هماهنگی و وحدت 
»کل به جــزء« و»جزء به کل« اشــاره می کنــد. »وحدت« 
کلیــدواژه اصلی و مهــم، در نظریه آگوســتین در خصوص 
واقعیت و هنر اســت: »وحدت، صورت تمامِی زیبایی است« 
(Tatarkiewicz,1999: 49). هنگامــی که، اجزای یک شــی 

به طور شایســته ای با یکدیگر ارتباط و تناسب داشته باشند، 
زیبایی کل آن حاصل می شود. به همین دلیل، یک کل واحد 
می تواند لذت بخش باشــد؛ هرچند که، اجزای آن به تنهایی 
این گونه نباشند. این روابط متناسب و شایسته اجزا، در نهایت 
وحدت را به وجود می آورد. اما از نظر آگوســتین، آنچه رابطه 
میان اجزا را مناسب و شایسته می کند، »عدد« است. وی در 
چندین جا تاکید می کند که، عدد هم برای وجود و هم برای 
زیبایی ضروری و مهم اســت. به تعبیر آگوستین»مشــاهده 
کن آســمان را و آنچه در آن نورافشانی می کند، زمین و آنچه 
بر آن می خزد و دریا و آنچه در آن شــناور است، تمامی آن ها 
شکل دارند؛ زیرا دارای ابعادی عددی هســتند. اگر عدد را از 
اشــیا برگیری، چیزی نخواهد ماند. ... عدد شرط وجود آن ها 
است و هنرمندان از عدد در کارهایشــان استفاده می کنند. 
بنابراین، اگر در جستجوی نیرویی هستی که، دستان هنرمند 
را به حرکــت در مــی آورد، آن، عدد خواهد بــود« )چمانی، 
1387: 20(. عدد نظم را ایجاد می کند. چنانچه آگوســتین 
 در کتاب نظم قاعده کالسیک خود می نویســد: »خرد ... در
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می یابد که چیزی لذت بخش اســت که زیباست؛ و زیبایی با 
اشکال، اشکال با تناسب و تناسب با اعداد لذت بخش هستند« 

)همان(. 

بررسی تطبیقی آثار نقاشی سده های میانه مسیحی با 
آراء سن آگوستین، تا پیش از قرن سیزدهم  میالدی

متفکران مســیحی در ســده های میانه، تحت تأثیر تعالیم 
فیلسوفان بزرگی چون آگوســتین و بعدها آکویناس نقاشی 
را وسیله ای می دانســتند برای »انتقال کالم خداوند به ذهن 
مردم جاهل«)مددپــور، 1383: 57(. هدف هنر، نه تنها ارائه 
آموزش، »بلکه ایجاد انگیزش بــه منظور فراهم آوردن زمینه 
پذیرش بوده اســت؛ و هیچ بالغتی قادر به انگیزش مخاطب 
نیســت، مگر این که ســخنگو خود، انگیخته شــده باشد« 

)کوماراسوآمی، 1386: 168(.
هنرمند ســده های میانه، بــه دالیل مذهبــی و اخالقی به 
ناپایداری سرشــت زیبایی های زمینی معتقد بود؛ از این رو، 
زیبایی معقول و معنوی را بر زیبایی مادی و محسوس، برتری 
می داد. لذا امور محســوس و اثر هنری، خود فی نفسه، مورد 
نظر نبود و آنچه اهمیت داشت، ســیر از عالم محسوسات به 
عالم معنویات و معقوالت بود.  این همان نکته ای است که، در 
آراء آگوستین نیز مشاهده می شود. وی حتی با وجود ستایش 
زیبایی های محســوس به عنوان مثال هایــی از زیبایی های 
خداوند، به آن ها، به دلیل آن که، توجه مومنین را به امور مادی 
جلب می کنند و باعث غفلت از امور الهی می شــوند، به چشم 

تردید می نگریست. 
عناصر صوری در آثار هنری ســده های میانــه، به خصوص 
در ســده های آغازین و میانه آن، ســعی در القای پیام دینی 
دارند. هنرمندان در این دوران- چنانچه قبال نیز اشــاره شد- 
چیزهایی را که تا آن زمان منحصراً با کلمات تفسیر می شد، 
به قالب شکل های بصری و دیدنی درآوردند. از این رو، ایشان با 
به کار بردن شیوه های خاص در هنر، سعی در آفرینش آثاری 
مقدس و ملکوتی بــرای تعلیم امور الهی به مردم داشــتند. 
»این عمل با نقش مجموعه ای از تصاویر بدون رابطه طبیعی 
در فضا، از قبیل پرســپکتیو و زمان و مــکان طبیعی، میان 
آن ها ترسیم شــده و به خصوص، طوری مجسم می شود که، 
خاصیت بی کرانگی و زمان ناپذیری و جاودانگی آن مراســم 

را به بیننده القا می کند«)جنســن، 1359: 36(. در شرایطی 
که، طبق گفته آگوســتین هر چه در این عالم است، خداوند 
است که به ظهور رسیده است، پس دیگر زمان و مکان فانی، 
و بُعد و قرب مطرح نیست که، پرسپکتیو به معنای رنسانسی 
آن، در آثار هنری جلوه کند. بنا بر تفکــر دینی و الهی، همه 
عالم آفریده خداوند اســت و چیزی غیر او اصالت ندارد. عالم 
و هر آنچه در اوست، از جمله انسان، متغیرند و محکوم به فنا. 
پس انسان نمی تواند مالک سنجش عالم باشد. چرا که، مالک 
باید بر امر ثابتی بنا شده باشد. نکته ای که در اینجا باید اشاره 
کرد، آن است که، انسان هنرمند می تواند به واسطه تقرب به 
خداوند و بهره مندی از فیض الهی در درون خود، حقایق عالم 
را بنگرد؛ از این رو، از چشــم حق عالم را مشاهده می کند و در 
اثرش جلوه گر می نماید. »هنگامی که، کسانی به مدد روح تو، 
بر صنع تو نظر می افکنند، همانا تویی، که در آنان با دیده خود 
به آن منظر، نظر می افکنی« )آگوستین، 1382: 307(. لذا، با 
شکست زمان و مکان مادی در آثار و دوری و نزدیکی، عالمی 
نامتناهی و زمانی باقی در اثر هنری آفریده می شود )تصویر1(. 
انسان های سده های میانه بر این باور بودند که، خداوند جهان 
را کامل خلق کرده اســت؛ و غایت هنرها، بایــد نمایش این 
صورت زیبا و کامِل آفرینش باشد. از این رو، متألهان مسیحی، 
زیبایی را مستلزم تناسب، تقارن، بداهت و روشنی، تمامیت و 

تصویر 1. عید پنجاهه یا پنطیکا، حدود قرن12م.، نسخه خطی سریانی.
(http://sf3.ro/baptistii-cred-in-vorbirea-in-limbi)
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کمال می دانستند. آگوستین، در خصوص هماهنگی کلی در 
اندام انسان می گوید: »و چون مشاهده می کردم، می دیدم که 
زیبایی اندام از نوعی هماهنگی کلی و در عین حال متناسب و 
قابل انطباق منتج می گردد، مانند بخشی از بدن که با مجموعه 
اندام تطابق دارد و یا کفشــی که با پا تناسب دارد و نظایر آن« 
)همان: 71(. فیلسوفان مســیحی محاکات و تقلید را امری 
متعالی می دانستند؛ کمال در محاکات را میزان و معیار زیبایی 
قلمداد می کردند. در اغلب آثار نقاشی سده های میانه می توان 
تناســب کامل میان اجزا و هماهنگی کامل آن ها با کل اثر را 
مالحظه نمود. با بررســی آثار این دوره، همچنین می توان به 
وضوح، استفاده از تقارن و نسبت های کامل در ترکیب بندی 
را مشاهده کرد. عده ای بر این باورند که این تناسبات اجزا -که 
موجب بروز زیبایی می گردد- به برخی تناسبات ریاضی اتکا 

دارد )تصویر2(.
از دیگــر ویژگی های نقاشــی ســده های میانه، ســادگی و 
بی پیرایگی فرم هاست. استفاده از سطوح دوبعدی با رنگ های 
یکدست، استفاده از خطوط کناره نما برای مشخص کردن حد 
و مرز فرم ها، اســتفاده بجا از تزیینات برای کامل کردن اثر، و 
استفاده از رنگ های ناب و خالص، باعث ایجاد فضایی روحانی 
در اثر هنری شــده است)تصویر3(. آگوســتین در خصوص 
اهمیت سادگی و خلوص در هنر می نویسد: »فصاحت و زیور 
در آن، هر قدر بیش تــر، خوفناک تر، چه اصالــت آن، به بی 
پیرایگی آن است؛ چون بدین حد خالص است، به همان اندازه 

نیز نیرومند است. به راســتی، بی پیرایگی تبری است که دل 
صخره را می شکافد« )کوماراسوآمی، 1386: 161(.  تزیین در 
سده های میانه هیچ گاه به قطعه یا طرحی زائد اطالق نمی شد 
-که صرفاً برای ارضای حس بینایی یا شنوایی به چیزی کامل 
و موثر افزوده شــود- بلکه همواره از اجــزای ضروری، عنصر 
تکمیل کننده و کاربردی یک مجموعه به شمار می رفته است 
و مقصود نهایی همه این آرایه ها، نیل به کمال بوده اســت و 
نه زیبایی. از دیگر شاخصه های اصلی هنر و نقاشی سده های 
میانه، روشنی و تابناکی آن هاست و این مساله، به واسطه القای 
منبع روشــنایی نیست، بلکه بدین جهت اســت که، رنگ ها 
مســتقیماً، صفات و کیفیات الزمه نور را متجلی می سازند. 
نور خداوند، که در قلب حضور مــدام دارد. از منظر حکمت و 
مبانی نظری هنر دینی آگوستینی، انســان حقایق را در نور 
مخصوصی -که خدا مبدأ اشراق آن است- مشاهده می کند. 
»چشمان من، تصاویر زیبا، الوان و درخشان و دلپذیر و گونه 
گون را دوست دارد.... رنگ ها، درخشش هر چیزی را -هرکجا 
که باشــیم-به ما می نماینــد« )آگوســتین، 1382: 212(. 
مساله چشمگیر در نســخ مصور نقاشی های سده های میانه، 
نور و درخشــش خاص حاکم در آن هاست که، حاصل آمیزه 
رنگ های خالصی همچون سرخ، الجوردی، سفید و سبز است 
که طیف های متفاوت و سایه روشــن ندارند. »هنر سده های 
میانه به جای ایجاد روشــنایی، یا تراوش نور از ورای محدوده 
نقش، با رنگ های اصلی بازی می کــرد، و با بخش های رنگی 
مشخص و بدون طیف، و ترکیبی از ته رنگ هایی با هماهنگی 
فراگیر، روشــنایی را پدید می آورد. در آثــار این دوره، چنین 
به نظر می آید که، نور از اشــیا به اطراف می تابد. اشــیا خود، 

تصویر2. طرح مدادی از نقشی متعلق به سده های میانه
(http://www.cienciasfera.com/materiales/dibujotecnico/dibu-

jotecnico01/tema21/22_el_romnico.html)

تصویر3. آیین عشای ربانی، حدود 1105م.، کلیسای فوربیوتیسا پاناگیا، قبرس،  
(http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=en&mst_

id=4265)
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درخشــانند« )اکو، 1390: 57(. استفاده از رنگ طال به مثابه 
نمادی از نور متکثر الهی در آثار این دوره به وفور دیده می شود 

)تصویر4(.
در ســده های میانه، قول به »تجســم خدا« در تفکر رسمی 
مسیحی -که از انحرافات فکری مســیحیان اولیه از حقیقت 
توحید بود- اســاس پیدایــش هنرهای تجســمی مقدس 
گردید. بنا بر تلقی خاص مســیحی، تصویــر لحظات حیات 
الهوت در ناسوت، اساس کار هنر در این دوره تاریخی است، 
که در شمایل های مقدس به اوج خود می رسد. با بررسی هنر 
مسیحیت در این دوران تا اواخر ســده های میانه، می توان به 
موضوعیت مسیح)ع( در حاالت و مراتب مختلف زندگی و نیز 
شــمایل حضرت مریم )س( و در مراتب بعدی، احوال برخی 

قدیسین در سده های میانه، توجه کرد. 
مبنای تعلیمی شــمایل نگاری،22 نه فقط جهت گیری کلی و 
موضوع و نقوش و خطوط شــمایل نگاری، بلکه زبان صوری 
و اســلوب آن را نیز تعیین می کنــد. »تصویــر نباید داعیه 
جایگزینی اصل خود را داشته باشــد -که به غایت برتر از آن 
اســت...- به همین علت، باید در مرتبه و حــد خود صدیق و 

راستگو باشــد، یعنی نباید خطاهای بصری برانگیزد، آنچنان 
که، در ژرفانمایی و یا پیکربندی و اندام سازی در پیکرتراشی 
و برجســته نمایی و حجم نمایی در نقاشی معمول است که، 
جسم را سه بعدی و ســایه دار نمودار می سازند« )بورکهارت، 
1369: 90(. شمایل ها، همچون کلیساها و عبادتگاه ها جلوه 
محسوس حیات و لطف الهی بر روی زمین  هستند. هفتمین 
شورای جامع مســیحی، در پاسخ به حرکت شمایل شکنی با 
استداللی، آیین عبادی شــمایل ها را جایز دانست. »هرچند 
کلیسا مسیح را در چهره انسانی ترســیم می کند، کالبد او را 
از الوهیتی که با آن متصل اســت، جدا نمی کند.... ما هم در 
شــمایل نگاری اعتراف می کنیم پیکر مســیح، الوهی شده 
است. گرچه شمایل، چیزی جز یک شــمایل نیست، نمونه 
اصلی را بازنمایی می کنــد. از این رو، شــمایل به نام خداوند 
نامیده می شود. زیرا به دلیل فوق با او مرتبط است و به همین 
دلیل، شایسته تکریم و مقدس است« )لوسکی و اوسپنسکی، 
1388: 49(. طبق تعالیم آگوستین، انسان دارای بدن و نفس 
نامیراست. وی از نفس به عنوان جوهری متمایز یاد می کند و 
حتی انسان را به عنوان نفس ناطقه ای که از بدن میرا و خاکی 
سود می جوید، تعریف می کند. »آگوستین معتقد است که، 
ادراکات حسی بیانگر فعالیت نفس و استفاده از بدن به عنوان 
ابزار است... نفس به سبب برتری بر بدن، تحت تأثیر بدن قرار 
نمی گیرد؛ ولی تغییرات بدن را بــر اثر محرکی بیرونی درک 
می کند... نفس انســان چون بر ادراک حقایــق مثالِی ازلی 
و زوال ناپذیر، تواناســت، مشــابه با آن ها و الهی است، یعنی 

تصویر5. مسیح)ع(، قرن 6 م، صومعه  سن کاترین، مصر
(http://www.scuoladipreghiera.it/cosa-e-la-scuola-di-preghiera)

تصویر6. مریم)س(، قرن 6-7م.، کلیسای 
سانتا فرانچسکا، رم )جنسن، 1359: 

.)187

تصویر4. موزاییک کاری، قرن 12م.، کلیسای سانتا ماریا، سیسیل
( https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwse_kunst)
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ازلی و زوال ناپذیر است« )کاپلســتون، 1387: 102-100(. 
در چهره نگاری آرمانی، قصد اصلی نمایش هیات انســان یاد 
شده، یعنی خدا بوده است. در حالی که در هنر امروزین، انسان 
متأخر، یعنی انسان حیوان]به معنای منطقی آن[ به تصویر در 
می آید. بر اساس آراء آگوستین مبنی بر برتری نفس بر بدن، 
شمایل ها خصلت غیر شخصی و آرام دارند و این مساله بر هنر 
مســیحی عهد میانه، به ویژه در چهره پردازی ها طی قرن ها 
حاکم می شود. »منظور از آرمانی، مفهوم فلسفی آن است که، 
آگوستین به آن اشاره می کند و می گوید که، ما بر اساس ایده 
و آرمان، یعنی طرح و انگیزه اصلی که شی بر اساس آن ساخته 
و آفریده می شــود، درباره پدیده هــا داوری می کنیم و حکم 
می نماییم که چگونه باید باشــند. با درک این سنت است که 
ما قادریم، خصوصیت عقالنی و غیرفردی  هنر مسیحی عهد 

میانه را دریابیم« )کوماراسوآمی، 1386: 182(.
هنرمند ســده های میانه، فردیت و عــوارض ذاتی را در خلق 
شمایل ها به فراموشی می سپارد و تنها ماهیت فوق بشری را 
در پرده خویش، ترسیم می کند. هنرمند کوششی برای نشان 
دادن یک انســان عادی ندارد، بلکه مقصد او، بیان یک حالت 
و ماهیت جاودانه فوق انســانی است)تصویر5 و6(. شمایل ها، 

انســان را آن گونه که، باید در روز رســتاخیز باشند، یعنی با 
جسمی جوان و سرافراز -که از هرگونه فردیت رها گشته اند- 
ترســیم می کنند، نه کالبدی فرســوده و آفت زده. از این رو، 
شمایل ها، جنبه حسی جسم فسادپذیر را از دست می دهند 
و روحانی می شــوند. هنرمندان در حقیقت شــمایل ها را به 
گفته آگوستین، آن گونه که باید باشند، به تصویر می کشند. در 
این دوران هنرمندان، مسیح را با حالتی پرشکوه -که حاکی 
از زندگانی معنوی اوســت- به تصویر کشیده اند. »اگر تمثال 
عیسای مصلوب، از قرن چهارم به بعد در هنر مسیحی ظاهر 
شــد و همچنان در گذر اعصار به عنوان نمادی برجسته باقی 
ماند، به این دلیل بود که، این نقش، نمــادی از غلبه بر مرگ 
است ]نه یادآور مرگ[، چشمان بازند و هیات و حاالت بدن و 
چهره قادر به نمایش درد نیستند. این تمثال در واقع، هیبت 
پادشاهی است تاج بر سر، که تمام شکوه و جالل خداوند را در 
حالت شکنجه شده، آشکار می نماید« )کوماراسوآمی، 1386: 

183( )تصویر7(.
با توجه به تعالیم مســیحی و آراء آگوستین مبنی بر تعلیمی 
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.(Ilyina,1989:22 )تصویر8. مریم والدیمیر، قرن11م.، موزه دولتی تاریخ، مسکو

تصویر7.تصلیب مسیح، قرن 11م، کلیسای رحمت، یونان
(https://www.pinterest.com/mejudydesign/art-history-byzan-

tine-art)
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بودن هنر و هدایت بشری توســط آن و به منظور نشان دادن 
بُعد روحانی، هنر و نقاشــی تابع قوانین و دستورالعمل هایی 
شد که ضمن تناســب اجزاء با هم و با کل، از نوعی وحدت و  
هارمونی- که ریشــه الهی دارد- برخوردار شــد. »یک بینی 
به شدت باریک، دهان کوچک و چشــمان بزرگ، روش های 
قراردادی نشــان دادن حالت قدیس اســت، کــه قدیمیان 
می گفتند، ســیمای او لطیف شــده. اندام های حسی و بقیه 
جزئیات مانند چین و چروک ها و مو و ... همه از هارمونی کلی 
تصویر تبعیت می کنند و در کنار بقیــه اجزای پیکر قدیس، 
در کشیده شدن به سمت خدا وحدت می یابند. همه چیز به 
سمت یک نظم برتر در حرکت است؛ در ملکوت روح القدوس 
هیچ بی نظمی نیست«)لوســکی و اوسپنسکی، 1388: 54( 
)تصویر8(. در نتیجه، طبق مباحث مطرح شــده، می توان در 
جدول 1، خالصه نظرات آگوســتین در باب هنر و نحوه تاثیر 

وی بر نقاشی سده های میانه را مالحظه نمود. 

هنر و زیبایی از منظر توماس آکویناس
سن توماس آکویناس)1224- 1274م.(، از جمله فیلسوفان 
و شارحان بزرگ »َمدَرسی« قرن سیزدهم  میالدی است. وی 

تحت تاثیر ارســطو، کارکردی تقلیدی برای هنر قائل است و 
می گوید که، هنر در کارکردش از طبیعت تقلید می کند؛ اما 
»واژه تقلید در این جمله، هیچ ربطی به بازنمایی ندارد؛ بلکه 
مقصود این است که، هنر انسانی را خرد و اغراض آدمی اداره 
می کند. همچنان که، افعال طبیعت را حکمت و غایت نگری 
الهی تدبیر می کنــد« )مــاری، 1389: 69(. آکویناس طبق 
الهیات مســیحی، دو عالم را مطرح می کنــد: عالم الهوت یا 
روحانی و عالم ناسوت یا جســمانی. او همواره غایت سیر روح 
را از عالم ناسوت به سمت عالم الهوت و روحانی و در حقیقت، 
به سوی جاودانگی و پیوستن به ملکوت و حق می دانست. از 
این رو، وی دو نوع راه شــناخت را بیان می کند: یکی راه عقل، 
که از طریق حواس، به شناخت و اســتدالل امور می پردازد؛ 
دیگر ایمان، که از طریق شــهود و تعالیم مسیحی، می تواند 
به حقیقت نائل آید. البتــه، او بر قدرت ایمان تاکید بیش تری 
می کند. آکویناس راه رســیدن به عالم الهوت را عقل و خرد 
می داند؛ اما معتقد اســت که، عقل تا آنجا بــه کار می آید که، 
بتواند رفع شــبهه نماید؛ در واقع، این ایمان و شهود روحانی 
است که، موجب رستگاری و رسیدن انسان به عالم الهوت و 
حقیقت می شود. آکویناس، طبق جهان بینی خاص خود، دو 

تأثیر نظرات آگوستین بر نقاشی نظرات آگوستین در باب هنر و زیبایی
پیش از قرن 13 م.

نمونه آثار نقاشی پیش از قرن 13م.

-خداوند علت و غایت زیبایی همه پدیده ها
-اعتقاد به امــر واال و الگوی الهــی و مثالین 
در همه امــور با هدف توجه بــه نفس زیبایی 

سرمدی
-مخالفت با زیبایی های زمینی به دلیل ورود 
ایشــان به قلمرو بیگانه و فاصلــه گرفتن از 

منزلگاه راستین
-توجه به زیبایی محســوس بــرای عروج به 

سوی خداوند
-تقلید هنر انسانی به مثابه نماد معنای واالتر 

هنر
-زیبایی اشیا به واسطه تکوین یک کل

-زیبایی به واسطه هماهنگی و تناسب اجزا با 
هم و با کل 

-وحدت کل بــا جزء و جزء بــا کل و نیز عدد 
به عنوان عوامل رابطه مناسب میان اجزا

-مقیاس، صــورت، نظم به عنــوان خصایص 
تعیین کننده ارزش یک پدیده

سادگی

 

شفافیت و درخشانی رنگ ها

عدم رعایت پرسپکتیو

شــمایل های آرمانی بــدون نمایش 
حاالت عاطفی و ویژگی های فردی

تناسب

تقارن

وحدت

تناسبات عددی

جدول 1: بررسی تطبیقی آثار نقاشی سده های میانه مسیحی با آراء سن آگوستین، تا پیش از قرن سیزدهم  میالدی )مأخذ: نگارندگان(.
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نوع زیبایی را مطرح می کند. یکی، زیبایی روحانی و معنوی که 
الزمه نظم و کماالت روحانی است و دیگری، زیبایی ظاهری، 
این جهانی و دنیوی -که الزمه جسم و تن آدمی است- که از 
ترکیب مناسب جسم ناشی می شود. زیبایی اگر در امور مادی 

باشد، یا در اشیای طبیعی است و یا در آثار هنری.
آکویناس معتقد اســت که، زیبایی با قوه ادراک ارتباط دارد. 
چنانچه می نویســد: »از آنجا که، دانش به معنای مطابقت و 
مشابهت است و مشابهت با فرم)صورت( ارتباط دارد، بنابراین، 
زیبایی مشــخصاً به عامل صوری تعلق دارد«)کوماراسوآمی، 
1386: 157(. آکویناس، سرچشمه هر امر زیبایی را در وجود 
خداوند می داند و او را ذاتاً واجد زیبایی می داند. »زیبایی همه 
اشیاء، نشأت گرفته از زیبایی الهی است« )همان: 158(. وی با 
طرح این مسائل وصف زیبا و زیبایی را به خداوند و مخلوقات- 
به واســطه بهره ای که از زیبایی خداوند می برند- نسبت داده 
اســت. همچنین با این گفته که، زیبایِی فــوق مادی به حق 
زیبایی علی االطالق خوانده می شــود؛ نحوه انتســاب آن را 
به خداوند بیان می کند. از آنجا که، شــناخت به معنای انتزاع 
صورتی است که ماهیت اشیاء را می سازد، زیبایی نیز بستگی 
به »صورت« پیدا می کنــد. از این رو، »دیــدن«- چه دیدن 
ظاهری و چه مشاهده روحانی- در تفکر وی، امری فی نفسه 
لذت بخش و راه شناخت قلمداد می شود. از آنجا که، زیبایی 
به قوه ادراک مربوط می شــود، پس چیزهای زیبا چون دیده 
شوند، انسان را خشنود می ســازند. در هر حال، او بر زیبایی 
عینی تاکید می کند. زیبایی و درک آن و لذت ناشــی از درک 

شیء زیبا، وابسته به ماهیت صوری اشیای مورد بحث است. 
آکویناس به روشی شبیه ارســطو، به میزان قابل توجهی به 
تمایزات تجربی در مورد تناسب مربوط به زیبایی عینی اشیا 
در نظام خلقت اشاره می کند. عالوه بر این، بر اساس هماهنگی 
نظر وی با ارسطو، او شرط زیبایی عینی را با رجوع به صورت 
قابل ادراک یا قابل شناخت اشــیای مورد نظر تثبت می کند. 
آکویناس همچنین معتقــد بود، چیزی زیباســت که برای 
کارکرد و هدفش مناسب باشــد. »قاعده اصلی آن است که، 
همه چیز باید متناسب با هدف و کاربردی که برایش ساخته 
شده، باشــد... همچنین هر صنعتگری تمایل دارد، بهترین 
نظم را به اثر خود بخشد؛ نه به معنای مطلق آن، بلکه متناسب 
با هدف مورد نظر« )اکــو، 1390: 52(. از این رو، بدن ناقص و 

بیش از اندازه کوچک یا شئی که نتواند به طور صحیح کارش 
را انجام دهد، مثل چکش بلورین؛ هر قدر هم از مواد با ارزش 

ساخته شده باشد، باز نازیباست. 
آکویناس زیبایی را الزمه تحقق ســه شــرط می دانست:1- 
تمامیت یا کمال: به درجه کمال وجودی شیء اشاره دارد. به 
بیان دیگر، هر چیزی باید تمامی بخش هایی را که به راستی 
متعلق به آن است، داشته باشــد. از این رو، اشیای شکسته یا 
صدمه دیده، اشیایی ناقص و زشت تلقی می شوند. 2- تناسب 
یا هماهنگی: به طور جزیی می تواند به ارتباط میان اجزای خود 
شیء اشاره کند، که آن کمال وجودی را ایجاد و حفظ می کند. 
همچنین تناســب صرفاً ترتیب و آرایش صحیح مواد نیست، 
بلکه انطباق ماده با شکل و فرم هم هســت. هماهنگی برای 
زیبایی، امر ضروری اســت. در نتیجه، هر چیزی که به نحوی 
سزاوار هماهنگی باشــد، از زیبایی الهی ناشی شده است. 3- 
روشنی، درخشــش یا وضوح: چیزی زیبا خوانده می شود که 
رنگ شفاف دارد. »وضوح به معرفت پذیری شیء یا هماهنگی 
آن با ساختار و قابلیت های اندیشه آدمی، آن چنان که کمال 
و تناســب شــیء برای قوه ادراک و فهم آدمــی درک پذیر و 
فهمیدنی باشد، مرتبط است« )ماری، 1389: 68(. آکویناس 
معتقد بود که، زیبایی با چیزهایی به رنگ روشن و شفاف پیوند 
دارد. همچنین وی درخصوص علت این روشــنایی می گوید: 
»خداوند به هر مخلوقی به واســطه نوعی تابش، فرادهشــی 
از پرتو مشعشع ذات خود را که منشــأ همه انوار است، افاضه 
می کند« )کوماراسوآمی، 1389: 291(. محَقق شدن این سه 
شرط در شیء یا اثر هنری، هنگامی که ذهن، ماهیتی را -که 
کامل و ساختاری سنجیده داشته باشد و به روشنی قابل فهم 
باشد- دریابد، به لذت نایل می شــود زیرا به شناخت چیزی 

رسیده که کامل، خوش ترکیب و روشن در نزد ذهن است.

بررسی تطبیقی آثار نقاشی سده های میانه مسیحی با 
آراء آکویناس، پس از قرن سیزدهم  میالدی 

در قرون سیزدهم و چهاردهم میالدی، هنوز تحت تأثیر افکار 
و نظرات فیلســوفان و متألهان مســیحی از جمله آگوستین 
اســت و هنر این دوره، کماکان ادامه سنت پیشین می باشد؛ 
اما با ظهور فرقه هــا و تفکرات جدید راه بــرای تحولی بزرگ 
در هنر غرب فراهم شــد. در این میان، آکوینــاس به عنوان 
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مهم ترین فیلسوف قرن ســیزده میالدی، با بحث و استدالل، 
راه و روش تاثیرگذاری بر فرهنگ و تمدن این دوران گذاشت. 
او در خصوص زیبایی، زمانی کــه می گوید، وقتی یک تصویر 
زیباست که، شــیء مورد نظر خود را حتی اگر آن شیء زشت 
باشــد، به نحوی عالی بازنمایی کند، به دو مساله مهم اشاره 
می کند: یکی آن که زیبایی هنری، نه به عنوان بازتاب زیبایی 
الوهی، بلکه به عنوان کیفیتی از اشیای مادی که توسط دست 
انسان به وجود آمده، تبیین شده است و دیگر آن که هنر، برای 
به دســت آوردن روحی که درون ماده است، تالش نمی کند؛ 
بلکه تالش دارد، تا ذات یک شیء مادی )ابژه بازنمودی( را در 
ابژه مادی دیگری نظیر اثر نقاشی ارائه کند. توجه به طبیعت 
و تقلید آن درآثار هنری، آن هم توسط انسانی که با خرد خود 
آن را اداره می کند، از یک ســو، راه را برای محسوس و مادی 
کردن هنر در ادوار بعــد فراهم می کند و از ســوی دیگر، به 
هنرمند به عنوان خالق اثر هنری که می تواند با استفاده از خرد 
و اغراض خود از طبیعت تقلید کند و اثر هنری بیافریند، شأنی 

ویژه قائل شود.
با بررســی آثار هنری اواخر قرن سیزدهم و چهاردهم  میالدی، 
می توان مشــاهده کرد که هنرمندان بر وجه حسی و جسمانی 
عناصر توجــه بیش تری کرده انــد. »آکویناس بارهــا به پیکر 
انسان همچون مثالی از زیبایی مادی اشاره کرده است. زیرا در 

تحلیل نهایی، اثر خداوند کامل تر و زیباتر از آثار بشــری است. 
همچنین زیبایی پیکر انســان مبتنی بر اعضای متناسب بدن، 
همراه با رنگ های مناسب و شفاف است« )اکو، 1390: 58(. به 
اعتقاد وی، خداوند زیبایی را به همه اشیا افاضه می کند؛ چون 
او، علت هماهنگی و روشنایی است. از این روست که، مثاًل اندام 
 انسانی را بر مبنای تناسب ســنجیده اعضای پیکرش در اندازه 

.(Snyder,1988:450) ،تصویر1-9. تصلیب، قرن12م، پیناکوتکا، پیزا

(Toman, 1995:37)  تصویر10. تصلیب، 1240م.، دیر سانتا ماریا دگلی

تصویر2-9. تصلیب، اواخر قرن 13م.، پیناکوتکا، سن جیمیگنانو، )همان:450(.
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-هنگامی که رنگ روشــن و درخشــان داشــته باشــد- زیبا 
می خواند.تصویرپردازی بدن انسان، هنوز عملکردی آناتومیک 
و بیولوژیک-آن چنان که در رنسانس دیده می شود- ندارد؛ اما 
در کنار تناسب کامل، به تدریج، بر وجه عاطفی پیکره ها افزوده 
می شود. هر چه بیش تر از تفکر آرمانی سده های میانه اولیه دور 
می شویم، تمثال های عیسای مصلوب به شیوه ای نقش می شوند 

که، نمایانگر رنج های انسانی باشند )مقایسه کنید تصاویر9(.
 »این نوع پیکره ها کاماًل انســانی هستند. برخالف قرون قبل 
که، عیســی)ع( را بر باالی صلیب با هیاتی آرام و بدون عالئم 
رنج و مشقت دنیوی، به صورت پادشاهی همیشه زنده ترسیم 
می کردند، از قرن سیزدهم میالدی به بعد، عیسی بر صلیب، 
مرده تصویر می شود و یا با نشــان دادن حاالت رنج و زحمت 
بر چهره وی و حضرت مریــم و حواریون بر حاالت عاطفی، به 
منظور تأثیر بر مخاطبان، افزودند«)کوماراســوآمی، 1386: 
83(. شخصیت انســانی دادن به مفاهیم گوناگون که از قرن 
دوازدهم میالدی آغاز شده بود، در اینجا، شتاب گرفته است. 
عذاب عیسی با چنان نیرویی شبیه سازی شد که، احساسات 
و عواطف بیننده را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد )تصویر10(.

قبل از ســده ســیزدهم میالدی، به چگونگی هیات آرمانی 
شــخص متوفی در روزهای واپســین پرداخته می شد؛ و در 
چهره نگاری ســعی بر آن بود که، چهره جوان و شاداب -که 
در پیشــگاه خداوند حاضر و مورد رضایت اوست- نشان داده 
شود)مقایســه کنید تصاویر11 و12(؛ اما با روند جســمانی 

شــدن هنر، حتی چهره پردازی های فردی، بر اساس صورت 
ظاهری شخص متوفی –آن گونه که در این عالم زیسته- رواج 
می یابد. بدین ترتیب، میل و رغبت به شــبیه سازی بیش تر 
می شود؛ و تقاضا برای صورت های دقیق و شبیه به فرد متوفی 
زیاد می شــود. این روند، در قرون بعد به قالب گیری مستقیم 
از صورت مــردگان -به منظور ســاخت ماســک های کامال 

تصویر13. ماسک از چهره مرده جان وسلی، روحانی نامدار مسیحی قرن 18 
)کوماراسوآمی، 1386: 82(.

تصویر11. قدیمی ترین چهره نقاشی شده سن فرانسیس، 1262م.، گالری هنر 
مونیسیپل، ایتالیا

(http://www.medievalhistories.com/francis-of-assisi)

تصویر12.چهره سن فرانسیس، حدود1280م.، موزه پورتیونکوال، ایتالیا،
(https://xn----8sbfxoeboc6b7i.xn--p1ai/molitva-na-sv-frantsisk)
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شبیه به ایشان- منجر می شــود )تصویر13(. از نظر مضمون 
نیز تفاوت هایی در آثار نقاشــی با دوران قبل ایجاد می شود. 
بدین گونه که، پیش از این، مســیح)ع( و مریم)س(، به شکل 
پادشــاهانی تاج بر ســر و در حال موعظه، با اقتدار و صورتی 
جدی و آرمانی تصویر می شدند؛ اما از قرن سیزدهم میالدی 
به بعد، بر مضامینی چون تصلیب، مسیح به عنوان انسان غم ها، 
و بر غم های مریم باکره بیش تر تاکید می شود. در این دوران، 
مســیح)ع( دیگر تمثال انسان خدا نیســت؛ بلکه جلوه ای از 
انسان است که مورد پسند ماست. انسانی که آگوستین، ظهور 
آن را با ســخنانی تلخ این گونه توصیف می کند: »انسانی که 
به چیزی شریف تر از جســم ها نمی اندیشد« )کوماراسوآمی، 

.)184 :1386
 الزم است در اینجا به این مطلب اشاره شود که، با تفسیرهای 
دنیوی -که بعدها از تعالیم آکویناس شد- عالم هنر، تدریجاً 
روندی حســی و مادی به خود گرفت. اوج این مساله در عصر 
رنسانس به وقوع پیوست؛ تا جایی که، مســیح در آثار هنری 
به صورت هرکول نمایش داده شــد؛ اما به هر حال، آکویناس 
با مطرح کردن لذت انســان از زیبایی های حســی و مادی، 
قصد توجه دادن مردم به درک زیبایی های روحانی داشــت؛ 

و همواره در جمالتش از هنر، به عنوان ابزاری برای شــناخت 
خداوند استفاده می کرد. از جمله مسائلی که در مورد هنر این 
دوره، باید به آن اشاره کرد، توجه به نور در آثار هنری است؛ از 
یک طرف، رنگ طال و اســتفاده از رنگ های شفاف و از طرف 
دیگر، به کاربردن شیشــه های منقوش رنگی، جلوه می کند. 
»مثال های شاخص تابندگی، خورشید و طالست که معموال 
پیکره مجلل را به آن ها تشبیه می کنند. همچنین تنویر مسیح 
نیز نوعی تابندگی است«)کوماراسوآمی، 1389: 298(. چون 
آکویناس بیان کرد، چیزی زیباست که برای هدفش مناسب 
باشد؛ طبق ســنت، زیبایی را باید در چیزی دانست که رنگ 
شفاف و درخشان داشته باشد؛ در نتیجه، درک کمال و تناسب 
یک شیء زیبا، به وضوح و شــفافیت آن پیوند می خورد. این 
مساله، ادامه آراء آگوستین در سده های پیشین است. بنابراین، 
یکی از مهم ترین شیوه هایی که بعد از قرن سیزدهم میالدی، 
در عصر گوتیک رواج یافت، استفاده از هنر پرشکوه شیشه های 
منقوش اســت )تصویر14(. در هیچ عصر دیگری، شیشه را با 
یک چنین زیبایی و مهارت منقــوش نکرده اند. »پنجره های 
دارای شیشــه منقوش، همان کتاب مقدس هســتند؛ چون 
درخشــندگی آن ها به نور راســتین، امکان راه یابی به درون 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_stained_glass) ،تصویر14. شیشه های منقوش، قرن14م.، کلیسای جامع ترویز، فرانسه
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کلیســا را می دهد، باعث روشــن شــدن حاضران در کلیسا 
می شوند« )گاردنر، 1365: 332(. در جدول 2، می توان به طور 
اجمال، آراء آکویناس در خصوص هنــر و زیبایی و تأثیری را 
که بر آثار نقاشی سده های میانه بعد از قرن سیزدهم میالدی 

گذاشته، مشاهده کرد. 

نتیجه گیری
ســده های میانه مســیحی دوره ای از تاریخ هنــر و تمدن 
مسیحی محسوب می شود که، بیش ترین و تأثیرگذارترین 
آثار هنر دینی مســیحی در آن، خلق شــده اســت. ظهور 
فیلسوفان و متألهان بزرگی همچون آگوستین و آکویناس، 
تأثیــر عمیقــی بر هنــر ســده های میانه و حتی شــروع 
رنســانس -از طریق توجه دادن هنرمندان بــه طبیعت و 
امور عینی و مادی- داشته است. به دنبال پاسخ به سواالت 
تحقیق، مبنی بر تفاوت آراء آگوســتین و آکویناس درباره 

هنر و زیبایی و تأثیری که بر آثار نقاشــی ســده های میانه 
گذاشــته اند و تفاوت نقاشــی های اوایل و اواخر سده های 
میانه، باید اذعان کرد که، از آنجایی که، آگوســتین معتقد 
بر تعلیمی بودن هنر بود و هنر را وسیله ای برای رسیدن به 
سعادت و خیر می دانست؛ از این رو، هنر سده های میانه در 
درون کلیسا، به عنوان ابزاری برای تعلیم مردم به کار رفت. 
حکمت و فلسفه آگوستین تحت تعالیم الهیات مسیحی از 
یک ســو، و فلســفه مثالین و الهی افالطون و نوافالطونیان 
از ســوی دیگر، رنگی الهی و روحانی به کل هنر سده های 
میانه می زند. توجه به عالم روحانی و مبدأ و منشأ پدیده ها 
و علت زیبایی ها -کــه وی آن را در وجود خداوند می داند- 
ُمهری الهی بر همه چیز و به طبع بر هنــر می زند. توجه به 
امور محســوس در آراء وی، به معنای توجه به ظاهر مادی 
آن ها نیســت؛ بلکه مقصود امور واال و یا بــه اعتباری درک 
»کل« اســت. طبق نظریات وی، تصویرهــای این جهانی 

تأثیر نظرات آکویناس بر نقاشی بعد از قرن نظرات آکویناس در باب هنر و زیبایی
13 م.

نمونه آثار نقاشی بعد از قرن 13م.

-عقل انســان برگرفته از عقل الهی که مبدأ و 
اصل آثار هنری است.

-سرچشــمه آثار هنری با نحوی از محاکات و 
تشبیه و تحلیل از عقل الهی

-قائل بودن کارکــرد تقلیدی هنــر، فارغ از 
بازنمایی و مبتنی بر خــرد و اغراض آدمی، به 
تأسی از غایت نگری الهی که افعال طبیعت را 

تدبیر می کند.
-اعتقاد به ســیر روح از عالم ناســوت به عالم 
الهوت و جاودانگی و پیوســتن به ملکوت از 

طریق دو راه شناخت یعنی عقل و ایمان
-پیکر انسان مثالی از زیبایی مادی

-خداوند علت هماهنگی و روشنایی
-لذت بردن انســان از زیبایی های حســی و 

مادی با هدف توجه به زیبایی های روحانی
-ابزاری شدن هنر

-زیبایی در خدمت هدف همراه با رنگ شفاف 
و درخشان

-ســه شــرط تحقق زیبایی یعنی تمامیت و 
کمال، تناسب و هماهنگی، روشنی و وضوح

وجه حسی و جسمانی

 

 

زیبایی پیکر انسان مبتنی بر اعضای بدن

رنگ های شفاف

مادی شــدن تقریبی بدن انســان اما نــه کامال 
آناتومیک و بیولوژیک همچون دوران رنسانس

تاکید بر وجه عاطفی

شخصیت انسانی گرفتن مفاهیم

جسمانی شدن هنر و چهره ها

میل به شبیه سازی

تفاوت مضمون در نقش پردازی

توجه به نور با استفاده از مواد جدید همچون طال، 
رنگ های شفاف، شیشه های رنگی و منقوش

جدول 1: بررسی تطبیقی آثار نقاشی سده های میانه مسیحی با آراء آکویناس، پس از قرن سیزدهم  میالدی )مأخذ: نگارندگان(.
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پی نوشت ها

بازتابــی از صور مثالی الهی اســت. نظــر وی، در خصوص 
زیبایی، بر وحدت و تناســب یعنی وحدت اجزا با یکدیگر و 
با کل، و وحدت و تناسب به واسطه تکوین یک کل خالصه 
می شود؛ در حقیقت، اشیا به مثابه »وجودی که باید آن گونه 
باشــد«، یعنی روحانی و الهی درک می شوند. از این رو، هنر 
این دوره ساده و بی آالیش، به دور از پرسپکتیو اومانیستی، 
شفاف و درخشان، نمایانگر نور متکثر، دارای تناسب در اجزا 
و هماهنگی با کل و دربردارنده مضامین عالی مســیحیت 
اســت. شــمایل ها -که از موضوعات اصلی هنر این دوران 
است- در سراسر این قرون، به ویژه تا قرن سیزدهم میالدی، 
بسیار پر صالبت، ساده، به دور از نمایش حاالت و عواطف و 

ویژگی های فردی در آثار نقاشی، نمایش داده شده اند. 
اما از اواخر قرن سیزدهم میالدی، تحت تأثیر نگاه آکویناس 
به عالم مــاده، به عنوان راه شــناخت عالــم روحانی، توجه 
به امور محســوس و عینی جلب می شــود و هنر کم و بیش 
رنگ مادی به خود می گیرد. البته این مســاله تأثیر عمیقش 
را بیش تر در اواخــر قرن چهــارده و بعد از قــرن پانزدهم 
آشکارا نشــان می دهد؛ ولی در این دو قرن، اختالف نگاه و 

شیوه های اجرای آثار هنری نیز مشــاهده می شود. کمال، 
تناسب و درخشش در آراء آکویناس، سه مساله اصلی در آثار 
هنری این قرون قلمداد می شود. بنابراین، در نتیجه رعایت 
این اصول، زیبایی شناسی پیکر انســان ها مبتنی بر تناسب 
کامل اندام انســانی همراه با رنگ های متناســب و شفاف، 
به تصویر کشــیده می شــود. تصویرگری بدن انسان  در دو 
قرن آخر ســده های میانه، هنوز عملکرد آناتومیکی -مانند 
آنچه در رنسانس دیده می شــود- ندارد، اما حاالت عاطفی 
و ویژگی های فــردی و انســانی حتی در شــمایل ها دیده 
می شــود. همچنین از ویژگی های خاص این دوره، استفاده 
از شیشه های منقوش، به منظور درخشش بیش تر رنگ ها و 
تابندگی نور راســتین به درون کلیساها از پس نقوش دینی 
اســت. به طور کلی، از قرن ســیزدهم میالدی به بعد، تحت 
تاثیر آکویناس روند مادی و انسانی شــدن هنر، راه را برای 
اومانیسم و انسان محوری قرون بعد در رنسانس باز می کند؛ 
تا جایی کــه، مضامین مذهبــی و الهی، جنبــه روحانی و 
تعلیمی خود را از دست می دهد؛ و آنچه می ماند، انسان هایی 

با بدن های مادی که حاالت و ویژگی های فردی دارند. 
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