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نیروهایتاثیرگذار در نقاشی جوتو
برداشتی از سمینار «نیروهای پنهان؛ بررسی ویژه نیروها در دورهی رنسانس و آغاز دورهی مدرن»
ارائه شده توسط پروفسور دکتر فرانک فرنباخ
دانشگاههامبورگ
Prof.Dr. Frank fehrenbach

به نگارش منیره سلیمانی

*1

.1کارشناسی ارشد تاریخ هنر دانشگاه هامبورگ ،هامبورگ ،آلمان

دانتــه در حــدود ســال  1300الگویــی مرتبــط بــا رقابــت هنــری و
همچنیــن مســئلهی جــذب مخاطــب را بیــان نمــوده کــه میتــوان
بــه نقــل از او بیــان داشــت:
تــا همیــن اواخــر مــن همچنــان متقاعــد شــده بــودم کــه چیمابــوه،
نقــاش توســکانی ،بهتریــن نقــاش در هم ـهی دورانهاســت .اکنــون
امــا همــه دنبال ـهرو جوتــو هســتند (اصطالحــی کــه دانتــه بــه کار
بــرده اســت :همــه بــه دنبــال جوتــو مــی دونــد ).وکســی دربــاره ی
چیمابــوه ســخنی بــه میــان نمـیآورد .شــاگرد او ،جوتــو ،اکنــون در
جــذب مخاطــب چنــان پیشــی گرفته اســت که همــگان چیمابــوه را
بــه دســت فراموشــی ســپردهاند.
تقریبــا  250ســال بعــد یعنــی در ســال  550میــادی ،جورجــو
وازاری نقــاش ونویســندهی هنــری توســکانی ،تولــد دوبــارهی نقاشــی
را بــا چیمابــوه و نمایــش افزایــش قــدرت در نقاشــی را بــا جوتــو
وشــاگردانش مرتبــط میدانــد .درحقیقــت از قــرن پانزدهــم میــادی
جوتــو بهعنــوان مهمتریــن نقــاش پیشــگام وانقالبــی پــس از تاریــخ
هنــر قــرون وســطا دیــده میشــود.
هــدف از نــگارش ایــن جســتار پرداختــن بــه تجســم جوتــو از
تصویرســازی رنــج توســط نیروهای فیزیکــی ومتافیزیکــی ،همچنین
دینــی ومقــدس در شــرایط خــاص علمــی -تاریخــی حــدود ســال
 1300اســت .شــایان ذکــر اســت کــه ایــن تالشیســت کــه بــه
پایــان نرســیده و پژوهشهــا در ایــن راســتا همچنــان ادامــه دارد.
در تاریــخ آکادمیــک هنــر ،از اواخــر قــرن نوزدهــم ،جوتــو ،پیشــگام
بیــان اساســی وضرورتپــرداز در یــک روایــت تصویــری بــود .ماننــد
اقــدام بــرای کاهــش شــدید جزئیــات تصویــر ،بــه طــوری کــه تمرکز
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روایــت اغلــب بــر روی یــک حرکــت قابــل توجــه اســت؛
آزادســازی بیــان یــک برخــورد مهــم در تصویــر ،و هدایتنمــای
ایجــاد شــده بــر روی واقع ـهای کــه در ایــن تصویــر نهفتــه اســت.
ولفگانــگ کِمــپ بیــان میکنــد کــه چگونــه فضاهــای روایتــی جوتــو
عمدتــا بــه صــورت تــک مضمونــی نشــان داده شــده انــد:
«فضــای روایــت ،فضــای مرجــع اســت ،توصیــف بــه معنــای ارتبــاط
دادن روابــط بــا یکدیگــر اســت ».بــه نظــر میرســد منظــور ایــن
جملــه همیــن باشــد کــه روایــت تصویــری یــا زبــان تصویــر بــه
خــودی خــود بــه معنــای توصیــف وایجــاد روابــط بیــن افــراد واشــیا
اســت .بــر همیــن اســاس تخصیــص فضــا ،در آثــار جوتــو بــر اســاس
 3اصــل انجــام مــی پذیــرد:
 .1ایجاد صحنهای که پیش از این ناشناخته است.
 .2بر اساس نوع نگاه بیننده
« .3دریافت ارتباط بین بیننده و اثر هنری» .
نقاشـیهای جوتــو خــود را بــه عنــوان «دریچههــای نــگاه مخاطــب»
نشــان میدهنــد .چراکــه از زمــان تعبیــه یــک رویــداد تصویــری
در روایتهــای مذهبــی ،مثــل تصویرگــری اعمــال شــرعی ،یــا
در مراســم مقــدس و غیــره ،حتــی قبــل از اینکــه تصاویــر تعبیــه
شــوند ،خــود تصویــر از طریــق مشــاهدهی ناظــر ،جریــان را نشــان
میدهــد .بنابرایــن نکتــه ایــن اســت کــه تصاویــر ،اقدامــات مذهبــی
را پیشبینــی میکننــد .و بــا توجــه بــه بیــان جوتــو ،نــه تنهــا
دیگــر نیــازی بــه تجســم مراســم مذهبــی نیسـت ،بلکــه تصاویــر بــه
خــودی خــود گویــا هســتند .بــه همیــن منظــور ،بــه گفتـهی کمــپ
«دریچههــای فضــا ،طبقهبنــدی فضــا و فیلترهــای فضایــی توســط
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جوتــو بــه صــورت پیشــرفتهای ســاخته شــده انــد» .
ولفگانــگ كمــپ بــه طــور متقاعدكننــدهای بررســی كــرده اســت كه
فضــا بــرای جوتــو اغلــب حرکتهــای زمانــی را نشــان میدهــد.
نقاشـیهای جوتــو توســط نیروهــای فیزیکــی داخلــی تصویــر ،کــه
قبــا ناشــناخته بودنــد ،شــکل گرفتــه اســت ،در حالیکــه تأثیــر
قدرتهــای معنــوی الهــی نیــز در تجســم جســمی آنهــا نشــان
داده میشــود .بــه عنــوان تمایــز در دســتهبندی ایــن نیروهــا،
میتــوان از نیروهــای تــاش هدفمنــد ،جاذبــه ،نیــروی کشــش،
رانــش و نیــروی ضربــه صحبــت کــرد؛ کــه هم ـهی آنهــا موجــب
تولیــد چیــزی هســتند که ماکــس ایمــدال ،در برابــر نقاشــی انتزاعی
قــرن  ،20آن را «میــدان نیــروی ســطح تصویــر» نامیــد کــه از آغــاز
و همچنیــن تــا قــرن  20بخشــی از هســتهی اصلــی تحقیقــات آثــار
جوتــو بــوده اســت.
تاکیــد جوتــو بــر نیروهــای فیزیکــی ،کــه بــه عنــوان موتــور حرکــت
تصویــری از یــک ســو و برای افزایش کشــش ســطحی نقاشـیهایش
از ســوی دیگــر ،مبتکرانــه عمــل میکنــد بســیار زیــاد اســت ،ایــن
فیزیکیســازی نیــرو بــه نفــع پویایــی تصویــر اســت ،و در برابــر
گفتمانهــای غیرواقعــی انتقــادی تصویــر ،کــه حــول نیروهــای موثــر
تصویــر میچرخنــد ،کاربــرد دارنــد.
مایــکل کمیــل ،نشــان داده اســت کــه بحثهــای اواخــر قــرون
وســطی در مــورد نقاشــی و عملکردهــای مذهبــی آن بــر توانایــی
خــاص تصاویــر در تحریــک انیمــای بیننــده در ایجــاد شبیهســازی
موثــر بــوده یــا بهتــر از آن ،بــر حرکــت آنهــا تأکیــد میکنــد .باالتــر
از همــه  ،توانایــی شــبیه ســازی نیروهــای تصاویــر تقریب ـاً در خــود
حافظــه ایجــاد میشــود و ایــن نیــرو حتــی بیشــتر از متــون در ذهــن
تاثیرگــذار خواهــد بــود.
چنیــن جمالتــی بحــث اصلــی ارســطو را در بر میگیــرد کــه در قرن
ســیزدهم بــا ترجمـهی جدیــد از عربــی کشــف شــد .ارســطو تأکیــد
کــرد کــه وجــود تصاویــر درونــی از تصاویــر فانتــزی ،کــه بــه نوبـهی
خــود مبتنــی بــر درک حســی هســتند ،بــرای پردازششــناختی ،بــه
ویــژه بــرای حافظــه ضــروری اســت.
بنابــر ایــن اســاس ،حــدود اواخــر ســال  ،1300جیووانــی بالــدی از
نقاشـیهای کلیســاها بــه جهــت جنبههــای روانشناســی دفــاع کــرد.
بــه گفت ـهی جیووانــی بالــدی ،تصاویــر دارای ســه ویژگــی درونــی
هستند :
نخسـت« ،بــه منظــور آمــوزش :تصاویــر بــه منظــور آمــوزش مــردم
عــادی عمــل مــی كننــد ،زیــرا تصاویــر در ذهــن ثابــت میشــوند،
همانگونــه کــه متــون ثبــت میگردنــد - ».اســتدالل ســنتی!
دوم ،بــه منظــور ثبــت رمــز و راز تجســم الگوهــای مقدس مســیحیان
در حافظــه :ایــن الگوهــا میبایســت هــر روز جلــوی چشــمان
عبادتکننــدگان قــرار بگیرنــد.
ســوم ،بــه منظــور برانگیختــن انگیزهی دوســتی :زیــرا انگیزه دوســتی
بــا چیزهایــی کــه دیــده میشــود بیشــتر از چیزهایــی کــه شــنیده
میشــود ،برانگیختــه میگــردد.
تابلــوی محــراب جوتــو کــه در ســال  1300یــا  1310نقاشــی شــده،
(تحقیقــات راجــع بــه تاریخ اثــر همچنــان ادامــه دارد) ،زخــم خوردن

قدیــس فرانســیس را نشــان میدهــد .ایــن تابلــو بــرای یکــی از
نمازخانههــای کنــاری کلیســای فرانسیســکا در پیــزا و بــه دســتور
خانــواده پــاپ چینکوونــا کشــیده شــده اســت .امــروز ایــن تابلــو در
مــوزه لــوور قــرار دارد.
پیــش از بررســی ایــن اثــر ،بــرای گشــایش بیشــتر مطلــب
ضروریســت بــه تعریــف واژه «ســتیگماتا» پرداختــه شــود.
ســتیگماتا ،پدیدهایســت کــه احتمــاالً در تعــدادی از قدیســین
مســیحی مشــاهده شــدهاســت و هیــچ توجیه علمــی قانعکننــدهای
بــرای آن وجــود نــدارد .در ایــن حالــت آثــار زخمهایــی ،مشــابه
زخمهایــی کــه موقــع بــه صلیــب کشــیدن مســیح در وی بــه وجــود
آمــده بودهاســت ،روی بــدن شــخص ظاهــر میشــود .اولیــن مــورد
ثبــت شــده در ایــن مــورد مربــوط بــه قدیــس فرانســیس آســیزی
اســت.
ریش ـ ه ایــن اصطــاح بــه اولیــن قــرن پــس از عیســی مســیح بــر
میگــردد کــه ســنت پائــول ،در نامــه خــود بــه غالطیــان ،چنیــن
مینویســد
«بعــد ازایــن هیچکــس مــرا زحمــت نرســاند زیــرا کــه مــن در بــدن
خــود داغهــای خداوند عیســی را دارم».
در ایــن متــن کــه بــه زبــان یونانــی اســت ،کلمــه ســتیگماتا کــه بــه
معنــی داغ و عالمتــی کــه بــرای شناســایی بردههــا زده میشــده،
اســتفاده شدهاســت.
بــه گفتـهی جولیــن گارتنر ،تابلــوی زخم خــوردن قدیس فرانســیس
شــاید اولیــن تابلــوی محــراب بــا قالــب بــزرگ باشــد کــه نمایشــی از
سلســله مراتــب ارتبــاط بــا خــدا ،روایتهــای وابســته بــه ماریــا یــا
دیگــر مقدســین را بــه طــور کلــی بــه یــک صحنــه روایــی تبدیــل
میکنــد .یــک نمونـهی اصلــی از الگــوی تصویر-تاریــخ کــه بــه طــور
خالصــه توســط تاربخشــناس هنــر سیکســتن رینگبــوم بــه نــام
“„Ikon to narretive

یــا از آیکــون بــه روایــت و در حقیقــت همــان «هیســتوریا» فرمولــه
شــده اســت.
ـیس جوتــو بــه مخاطــب توجــه نمیکنــد ،بلکــه بــه آن مظهــر
فرانسـ ِ
آســمانی مینگــرد کــه بــدن او را بــا خطــوط قرمــز نــازک ســوراخ
کــرده و بنابرایــن او را بــه تصویــری از مصلــوب شــده (یــا مســیح)
تبدیــل میکنــد .گویــی او زیــر فشــار نیــروی قدســی عظیمی باشــد
کــه تمــام حجــم پیکــر او را در معــرض ایــن فشــار شــدید ،خــم
میکنــد.
شــکل منظــره صخــرهای و بــه شــدت روشــن در پس زمینــه ،حرکت
آن را منعکــس میکنــد و همچنیــن در حــدی بــه نظــر میرســد
کــه لبـ ه تصویــر در پیونــد بــا تأثیــر یــک نیــروی عظیــم بــه عقــب
رانــده شــده اســت و لبـ ه ســمت چــپ تصویــر را تحــت فشــار قــرار
میدهــد.
بــا توجــه بــه افزایــش چشــمگیر زخــم هــا ،مخاطــب در نقش شــاهد
عینــی فــوری قــرار میگیــرد .نقشــی کــه بــرادر لئــو  ،همــراه
فرانســیس ،در منابــع مکتــوب و در برخــی تصاویــر قبلــی بــازی
میکنــد .اگرچــه مخاطــب نمیتوانــد در ایــن نقاشــی او را ببینــد.
ماننــد چشــمان لئــو مخاطبــان ایــن اثــر ،بر طبــق دســتورالعملهای
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معاصــر آن زمــان ،میبایســت همچــون دریافتکننــدگان ایــن بارقـ ه
الهــی در معــرض پرچمــی از نــور تابنــدهای قــرار بگیرنــد کــه انعکاس
نــور شــمعدانها در صفحــهی نقــره جــا داده شــدهی بالهــای
فرشــته ،نمایــان میکنــد( .بــه دلیــل اکسیداســیون ،ایــن بالهــا در
طــول قرنهــا قهــوهای شــدهاند و درخشــندگی اصلــی خــود را از
دســت دادهانــد و دیگــر نیــروی جذابیــت نقــره را نمایــش نمیدهند).
محرابهــای قدیمــی عمدتــا قدیــس فرانســیس را در حالیکــه آرام
ایســتاده اســت و بــه مــردم برکــت میدهــد و زخمهــای قابــل
دیــدن و شــگفتانگیز دارد ،نشــان میدهنــد .ایــن نقاشـیها شــواهد
تصویــری بــرای وجــود ســتیگماتا یــا زخــم هــای مقــدس هســتند.
افســانههای مختلفــی وجــود دارد کــه پــس از ایجــاد ایــن گونــه
نقاشـیها ،مــردم زیــاد شــاهد معجزاتــی شــدند ،و ایــن معجــزات را از
نیــروی خــدا در ایــن زخــم هــا یــا ســتیگماتا میدانســتند.
از ایــن زمــان بــرای اولیــن بــار ،تصاویــر یــک قدیــس بــه عنــوان
یــک جانشــین قدرتمنــد بــرای آثــار مقــدس بــه نظــر میرســد ،در
حالــی کــه در همــان زمــان بــدن فرانســیس در دیوارهــای پایــه ســن
فرانچســکو اسیســی مدفــون و از دیدهــا پنهــان شــده بــود .بنابرایــن
انســان کــه نمیتوانســت بــه یــک یادبــود اســتخوانی از قدیــس
نزدیــک شــود ،میتوانســت بــه تصاویــر او برســد .تقلیــد بصــری از
بــدن زخمــی فرانســیس حضــور فیزیکــی او را منســوخ میکــرد.
بنابرایــن همانطــور کــه کالوس کروگــر بــه طــور مفصــل تجزیــه و
تحلیــل کــرده اســت ،کانــون مرکــزی کلیســا از همــان ابتــدا تــاش
میکنــد تــا نمایشــگر فرمهــای متعــارف مقدســی باشــد کــه بــرای
مخاطــب اگرچــه تکــراری اما قابــل پذیرش باشــد .تصمیمات کلیســا
خیلــی زود بــه ســاخت پرتــره هــا و تابلوهــای شــبیه بــه مــردی از
اسیســی و بــه رمزگــذاری خصوصیــات فیزیکــی او منتهــی شــد.
در ایــن راســتا موضــوع مــوازی قابــل توجهــی بــا بحــث اصلــی
ارســطویی دربــاره نظریــه ادراک فرانسیســیان وجــود دارد:
در مــورد بــه تصویــر کشــیدن فرانســیس ،ایــن فــرم بــود ،نــه مــاده
بــدن کــه حضــور و اثربخشــی آن را تضمیــن میکنــد.
بــه عنــوان مثــال همانطــور کــه مــوم بــه شــکل قالــب یک حلقــه در
میآیــد ،و از طــا یــا آهــن آن اثــر نمیگیــرد ،بــا نشــان دادن ایــن
فــرم تکــرار شــونده از فرانســیس ،عبــادت کننــدگان نیــز تحــت تأثیر
بیــان اشــکال قــرار میگیرنــد ،چشــم و روح ایــن عبــادت کننــدگان
در منطــق آن زمــان ،بــه صــورت بصــری نقــش بــدن فرانســیس را
دریافــت میکنــد.
تصاویــر نقاشــی شــده فرانســیس میخواهنــد عوامــل قدرتمنــدی
بــرای شــهود باشــند و در عیــن حــال توجیــه خــود را از طریــق ایــن
شــهود دریافــت میکننــد ،زیــرا صحــت عملکــرد بازنمایــی را تأییــد
میکننــد کــه میتوانیــم آن را یــک اســتدالل دایــرهای کالســیک
بنامیم.
تصاویــر ســنت فرانســیس ،قدیــس جدیــدی را بــه ذهــن متبــادر
میســاخت کــه از طریــق تصاویــر جــذاب معنــوی خــود ،بیننــده
را جلــب میکــرد .نــوع نگاهــش ،ویژگیهــای ظاهــری او ،حــرکات
و نگرشهــای او مطابــق اســت تــا بــه عنــوان یــک قدیــس
خدمترســان ،یعنــی بــه عنــوان یــک الگــوی جســمی و الگویــی

زنــده در زمــان حیاتــش  -کــه خــود نماینــدهی یــک امــر مقــدس
اســت -نمایــش داده شــود .تصویــر او بــرای بــرادر معنــوی خــود،
بــه عنــوان یــک کهنالگــوی مقــدس در طــول زندگــیاش عمــل
میکــرد.
بنابرایــن جــای تعجــب نیســت که اولیــن زندگینامهنویســان رســمی
او ،تومــاس فــون چیالنــو و بوناونتــورا  ،او را مقلــد مقــدس و کاملی از
مســیح دانســتند و حتــی بــه ســتیگماتای او در نقاشـیها بــه عنــوان
نیــروی حضــور مســیح در او اشــاره کردند.
بــا توجــه بــه آنچــه تــا کنــون بیــان شــد ،ایــن امــر بــا تغییــر شــکل
فرانســیس جــوان بــه صورت تصویــری زنــده ،در برابر مســیح مصلوب
در نمازخانـهی ســان دامیانــو در نزدیکــی اســیزی آغــاز میشــود .در
ایــن اثــر از جوتــو ،پســر جوانــی را در جلــوی تصویــر میبینیــم کــه
در برابــر مســیح مصلــوب در ســاختمان کلیســایی خــراب و ویــران،
زانــو زده اســت .و بهطــور ناگهانــی معتقــد واقعــی مســیح میشــود.
و ایــن اولیــن دریافــت امــر مقــدس از جانــب مســیح مصلــوب اســت.
در بینــش مســیحیت ،تصویــر فرشــته مصلــوب بــا مســیح مصلــوب
جانشــینی دارد و بــه گفتــه ی بوناونتورا ،در تصویر فرشــتهی مصلوب،
ســرافیم مصلــوب یــا همــان مســیح مصلــوب اســت .بنابرایــن ایــن
شــهود آســمانی در واقــع بــه عنــوان «تصویــر» توســط اولیــن
زندگینامهنویســان توصیــف شــده اســت.
اگــر بــه اولیــن زندگینامهنویــس او یعنــی بوناونتــورا اعتمــاد کنیــم،
همانطــور کــه مشــهور اســت ،اولیــن شــخصی کــه ســتیگماتا و
عالئــم ،نشــانهها ،نقشهــا ،برداشــتها یــا تغییــرات زخمهــای
مســیح مصلــوب را دریافــت کــرد ،فرانســیس بــود .ایــن ویژگیهــا،
فرانســیس را حتــی قبــل از مرگــش ،از میــان همــه مقدســین تاریــخ
کلیســا از ابتــدا تــا کنــون متمایــز کــرد ،چــرا کــه در زمــان حیاتــش
ایــن ســتیگماتا را داشــته و ایــن خــود نشــانهای بــه نــزد مســیح بوده
اســت.
بــا ایــن وجــود ،اینکــه فرانســیس ،دو ســال پــس از مرگــش در ســال
 1226توســط پــاپ بــه عنــوان قدیــس شــناخته شــد ،گروههــای
وابســته بــه کلیســا را بــر آن داشــت تــا بــرای دهههــای متمــادی
تــاش کننــد تــا نســخه متعــارف قانونــی و اصلــی ایــن واقعــه را
بــه صــورت یکپارچــه در زندگــی فرانســیس بیــان کننــد .در «ویتــا
پریما»،کــه اولیــن زندگینامــه مقدســین بــود ،و در ســال 1229
توســط تومــاس فــون چالنــو نوشــته شــده بــود ،ایــن رویــداد در
مونــتورده در نزدیکــی آســیزی توصیــف میشــود در آن اشــاره
میشــود کــه ســتیگماتا در پــی یــک مراقبــه طوالنــی رخ میدهــد
و فرانســیس یــک «شــهود» دریافــت میکنــد کــه در آن ســرافیم
ظاهــر میشــود.
مقدمــه امــر مقــدس بــا تغییــر احساســاتی کــه شــهود را درک
میکردنــد ،آغــاز شــد .بــه نقــل از تومــاس فــون چالنــو « ،او بیــن
شــادی و غــم متنــاوب اســت» .یعنــی حــس غــم و شــادی مــدام در
جریــان اســت .بــر ایــن اســاس ،پــس از یــک مراقبــه طوالنیمــدت و
بــا تأمــات عمیــق ایــن «شــهود» را دریافــت میکنــد و عالئــم زخــم
بــه تدریــج بــر روی بــدن او ظاهــر میشــوند.
الگــوی دعــای کامــل یــا تأمــل کامــل کــه توســط یاکوبــوس دوراگنه
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در کتــاب «افســانه هــای طالیــی» مطــرح شــد ،ســتیگماتا را بــه
عنــوان «تأثیــر تخیــل عمیــق و مقــدس» بیــان کــرد و آن را تشــبیه
صریــح بــه زنــی میکنــد کــه درســت پــس از تماشــای عکــس
یــک آفریقایــی ،فرزنــدی تیــره پوســت بــه دنیــا مــی آورد .در بســتر
فکــری کــه بــه اواخــر دوران باســتان برمیگــردد ،نیرومنــدی تصاویر،
توانایــی دگرگونــی تخیــل و بــدن مــا را نیــز دارنــد.
در حــدود  40ســال بعــد از گزارشــات تومــاس فــون چالنو ،نســخهی
او بــا افســانههای بــزرگ نوشــته بوناونتــورا جایگزیــن شــد .معجزهی
ســتیگماتا ،کــه بوناونتــورا دربــاره آن مینویســد ،امــروز رویــدادی
دراماتیــک قلمــداد میشــود .زمــان و مــکان ظهــور آســمانی و تأثیــر
آن بــه طــور دقیــق مشــخص شــده اســت .پوناونتــورا مینویســد:
دقیقـاً در آن لحظــه کــه عالئــم زخمهــا آشــکار میشــوند ،ســرافیم
آســمانی نیــز ظاهــر میشــود .ســپس در زمــان بســیار نزدیکــی،
فرانســیس متوجــه محــو شــدن ویزیــون ســرافیم میشــود .ویزیــون
یــا شــهود کمکــم ناپدیــد میشــود و فرانســیس دچــار حســی از
شــادی و اضطــراب همزمــان میگــردد و درســت در ایــن لحظــه
زخمهــا (کــه نشــانه ای بــر ایــن ویزیــون هســتند) ایجــاد میشــوند.
همانطــور کــه در ادامــه خواهیــم دیــد ،ایــن اختــاف روایی-تاریخــی
دارای اهمیــت فوقالعــادهای اســت .در ابتــدای ویزیــون ،فرانســیس
تصویــری از مصلــوب شــده را در وســط بالهــای فرشــته میبینــد.
قلــب او آمیختــه از شــادی و غــم میشــود و در لحظــه ناپدید شــدن
ســرافیم ،اشــعههایی بــه او و هالــهی نورانــی اطــراف ســر او وارد
میشــود کــه گویــی توســط یــک چکــش ضربــه خــورده اســت و
گویــی او تمامــی زخمهایــی را کــه مســیح در لحظـهی بــه صلیــب
کشــیده شــدن داشــته را در ایــن لحظــه دریافــت میکنــد و از درون،
گویــی آتــش میگیــرد.
تفــاوت گفتــه بناونتــورا بــا چالنــو اینســت کــه او معتقــد اســت کــه
فرانســیس مهــم و مقــدس اســت امــا روح مقــدس در ســرافیم قــرار
دارد ،چــرا کــه تجســمی از روح القــدس اســت کــه در حــال رفتــن
بــه هالــه نــور اطــراف ســر فرانســیس وارد میشــود .ایــن ســتیگماتا
فقــط در دســتان فرانســیس ایجــاد نمیشــود بلکه در ســمت راســت
زیــر دندههــای او نیــز ماننــد مســیح ســتیگماتا بــه وجــود میآیــد.
همزمــان بــا نقاش ـیهای جوتــو در ســال  1285تــا  1320عــدهای
از تاریخشناســان هنــر ،ماننــد کالوس کروگــر و کیــارا فروگونــی
بیــان میکننــد کــه عــدهای از مورخــان فرانسیســکانی ماننــد روجــر
مارســدن ،پتــروس تومــاس ،فرانســوا د مــرون ،و نویســنده کتــاب
فیورتــی (اوگولیتــو برونفورتــه) بــر ایــن بــاور بودهانــد کــه ایــن رویداد
تنهــا یــک واقع ـهی روانشناســی و متافیزیــک نبــوده ،بلکــه بیشــتر
جســمانی بــوده اســت .بــه نقــل قــول از فیورتــی «تنهــا نــه در روح و
جــان ،بلکــه بــه طــور ویــژه رویــدادی جســمانی بــود».
بــه زبانــی دیگــر یــک اشــعهی قــوی از فرســتندهای فعــال بــه
دریافتکننــدهای پســیو وارد میشــود.
بــه صــورت مــداوم از تعاریــف زمــان فرانســیس بیــان شــده اســت
کــه خیلــی از عرفــای آن زمــان بــا نشســتن در مراقبههــای طوالنــی
معجزاتــی را در بــدن خــود مشــاهده میکردنــد .امــا بــرای فرانســیس
ایــن یــک موهبــت الهــی بــود کــه او را بــا دیگــران متفــاوت میکــرد.

بناونتــورا در تعاریــف خــود بیــان میکنــد کــه ایــن اشــعهها در بــدن
فرانســیس ماننــد مــوم مــذاب و دارای حــرارت بســیار بوده اســت.
مشــروعیتدهی بــه ایــن رویــداد بــا مهــری کــه خــدا بــر جســم
فرانســیس ایجــاد کــرد ،پیشزمینـهای بــرای ایجــاد مهــر در اقتصــاد
و بازرگانــی اروپــا ایجــاد نمــود.
ایــن طــرز فکــر جدایی بیــن رویداد جســمانی یــا روحانــی در نیمهی
دوم قــرن  13مهــم و مهمتــر میشــد و بــا توجــه بــه فعالیتهایــی
بــود کــه بــه فرانســیس و فعالیتهــای علمــی در ارتبــاط بــا او مربوط
میشــد .همچنیــن ایــن تحقیقــات پیشزمینـهی تحقیقــات علمــی
در زمینــه فلســفه طبیعــی در اروپا شــد.
امــا مهمتریــن دســتاورد آن زمــان در ارتبــاط بــا قدیــس فرانســیس و
بــا توجــه بــه نقاشـیهای جوتــو و تفاســیری کــه در زمینـهی عارفان
فرانسیســکانی ایجــاد شــد ،باعــث شــد عارفانی ماننــد روجــر بیکن ،و
بــرادران هــم کیشــش تئــوری قــرون وســطایی کــه معتقــد بــود نــور
از چشــم بــه بیــرون متصاعــد میشــود ،را زیــر ســوال ببرنــد .آنهــا
پرســیدند کــه اگــر نــور بــه عنــوان یــک اشــعه بــه جســم فرانســیس
وارد میشــود ،و توانســته ســتیگماتا بــه بــدن او وارد کنــد ،میتوانــد
کــه در ایــن نظریــه خدشـهای وارد کنــد .از ایــن رو آنهــا تحقیقــات
خــود را بــر روی نظریــات دنیــای شــرق ابویعقــوب اســحاق الکنــدی،
و بــه ویــژه ابــو علــی الحســن بــن الهیثــم آغــاز کردنــد .بــا توجــه
بــه نظریــات دانشــمندان شــرقی رابــرت گروستســتی و روجــر بیکــن
بــرای اولینبــار بعــد از دوران باســتان نظریــه هندســی بینایــی را در
اروپــا منتشــر کردند.
در تابلــوی جوتــو ،اشــعههای نــور کــه از مســیح مصلــوب بــه
فرانســیس تابیــده میشــوند دقیقــا هماهنــگ بــا تئــوری هندسـهی
نــور فرانسیســیکان و همچنیــن تئــوری شــرقی هندســه نــور اســت.
بــه گون ـهای کــه نــور مرکــزی از ایــن اشــعهها قویتــر نشــان داده
میشــود .در ایــن تابلــو نشــان داده شــده کــه اشــعههایی کــه نســبت
بــه فرانســیس دورتــر هســتند ضعیفتــر از اشــعههایی هســتند کــه
در فاصلــه نزدیکتــری بــا او قــرار دارنــد.
روجــر بیکــن  1267در کتــاب اوپــوس مایــوس یــا کار بــزرگ ،کــه
نوشــتن آن توســط پــاپ در آن زمــان ســفارش شــده بــود ،بــرای
اولینبــار بیــان کــرد کــه نــور در برخــورد بــا هــر جســمی بــا
توجــه بــه جنســیت آن جســم ،بازتــاب خاصــی دارد .روجــر بیکــن
میگویــد :همانطــوری کــه نــور آفتــاب از هــوا عبور کــرده و جهــان را
نورانــی میکنــد( ،آنهــا معتقــد بودنــد کــه آفتــاب قدرتــی روحانــی
و تصویــری از بهشــت دارد« ).فرشــته هــا نیــز بــا همــان قــدرت
اشــعههای نــور حرکــت میکننــد».
ایــن تئوریهــای آغازیــن زمینـهی تئــوری نــور نیوتــن قــرار گرفــت.
همچنیــن بــه جــز نــور ،ایمپتــوس تئــوری یــا «نظریــه حرکــت»
نشــان میدهــد زمانیکــه جســمی در فضــا حرکــت میکنــد،
نیروهــای مختلفــی بــر آن تاثیرگــذار اســت .در اوایــل قــرون وســطی
معتقــد بودنــد کــه ایــن نیروهــا متعلــق بــه خــدا هســتند و کســانی
ماننــد نیوتــن در رنســانس آن را مســخره میکردنــد .اگرچــه امــروزه
میدانیــم کــه ایــن تئــوری اشــتباه نبــوده اســت و نیروهــای مقاومت
پایــهی تئــوری بالیســتیک یــا مکانیــک شــد .بــا اینکــه تئــوری
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حرکــت بســیار از ســوی کلیســا مــورد نقــد قــرار میگرفــت ،امــا
همیشــه عارفــان فرانسیســکانا ایــن تغییــرات را ســریعتر و بــا هیجــان
بســیاری میپذیرفتنــد.
در قــرن  13در کلیســاهای کاتولیــک بحــث بســیاری بــر ســر نیروهای
مختلــف در آیینهای مذهبی مســیحیت ایجاد شــد .برای دانشــمندان
کلیســا ایــن پرســش مطــرح شــد کــه نیرویــی کــه از آثــار مقــدس بــه
مــا میرســد ،از نیــروی نهادینــه شــده در آن توســط خداســت یــا مــا به
عنــوان یــک انســان ایــن نیــرو را بــه جســم یــا موقعیــت وارد میکنیم؟
تمــام موجودیــت کلیســا در نــزاع بــا ایــن پرســش عمــل میکردنــد،
چــرا کــه قــدرت کلیســا را زیــر ســوال میبــرد.
پتــروس یوهانــس اولیــوی در قــرن  13یکــی از اولیــن کســانی بــود که
دربــاره ســرمایهداری ســخن گفــت .او بیــان کــرد کــه یــک صنعتگــر

زمانــی کــه اثــری را تولیــد میکنــد ،نیــروی خــود را وارد آن ســوژه
کــرده و خــدا نقشــی در تولیــد آن نداشــته اســت .او نیــز پیشزمینـه
ایــن تئــوری را نقاشــی جوتــو میدانــد.
درســت اســت کــه تمامــی تئوریهــای اســتفاده شــده تــا آن زمــان
هنــوز در زمــان فرانســیس مــورد تاییــد بودنــد ،امــا در هــر حــال
همــه ایــن نظریــات یــک هــدف داشــتهاند و آن اینکــه بداننــد اگــر
نیــروی مقــدس مســیح بــه یکــی از بــرادران دینــی کلیســا برســد،
بــه احتمــال زیــاد قابــل انتقــال در میــان دیگــر بــرادران کلیســا نیــز
خواهــد بــود.
همانطــور کــه پیــش از ایــن بیــان شــد ،از آنجــا کــه ایــن پژوهــش
همچنــان در حــال طــی کــردن رونــد تحقیقاتــی خــود اســت ،بــه
بیــان ایــن مطالــب اکتفــا میکنیــم.

تصاوير

تصویــر ( :)2جوتــو ،ســنت فرانســیس در ســنت دامیانــو دعــا مــی
کنــد ،.حــدود ســال  . 1300آســیزی ،ســنت فرانچســکو

تصویــر( :)1جوتــو ،ســتیگماتا (زخــم خــوردن) ســنت فرانســیس،
حــدود  1310/1300میــادی .پاریــس ،لــوور

.
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تصویر ( :)4جوتو ،ستیگماتا (زخم خوردن) سنت فرانسیس،
حدود  ،1300-1295آسیزی ،سان فرانچسکو ،کلیسای فوقانی

تصویــر( :)3صلیــب ســنت دامیانــو ،حــدود  ،1100ســنت .کیــارا،
آسیســی

تصویر ( :)5این اثر از جوتو هماهنگ با تئوری هندسه نور فرانسیسیکان و تئوری شرقی هندسه نور است.
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پینوشت

1Monoszenische Bilder zeigen eine zentrale Szene, während
pluriszenische Bilder mehrere handlungsrelevante Szenen
gleichzeitig innerhalb derselben Bildfläche darstellen
2Wolfgang Kemp: „Erzählraum ist Bezugsraum, Erzählen ist
“.Beziehen
3 Kemp: „Einvernehmen zwischen Betrachter und Kunstwerk
4Wolfgang Kemp: Die Räume der Maler: Zur Bilderzählung
“seit Giotto: „Schauöffnungen für Betrachter
5Wolfgang Kemp: Hierfür dienen, "die von Giotto vielfältige
entwickelten Raumöffnungen, Raumschichtung, und Raumfilter".
“6. Max Imdahl: „Kraftfeld der Bildfläche
7 Der hl. Franziskus von Assisi empfängt die Stigmata,
13 .Jahrhundert
8Papst treu Familien Cinquonner
Sixten Ringbom (Kunsthistoriker) 9
10Bruder Leo, der Begleiter des heiligen Franziskus
11Segens Gestus
12Reliquie
13San Francesco Assisi
14ein klassischer Zirkelschluss= a classic circular argument
15Thomas von Celano
16Bonaventur
17Seraphim: Als Seraphim wird eine bestimmte Art von Engeln
bezeichnet, die laut biblischer Überlieferung sechs Flügel besitzen.
(https://www.kathweb.de/lexikon-kirche-religion/s/seraphim.
)html
18Vision
19Jacobus de Voragine
20Die Legenda aurea (legénda aúrea; lateinisch für ‚goldene
Legende‘) ist eine von dem Dominikaner Jacobus de Voragine
in 1264 wahrscheinlich in den Jahren um )1298–29/1228(
182 lateinischer Sprache verfasste Sammlung von ursprünglich
Traktaten zu den Kirchenfesten und vor allem Lebensgeschichten
.Heiliger und Heiligenlegenden
21Auswirkung der entzündeten der Imagination des heiligen:
""Vehemenz Imaginatio
22Topos
23Legenda Maior
24Opus Majus
25Impetus Theorie

