
 98 پاییزفصل  35 ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی

 

 های مرتبطمطالعه تطبیقی ارتباط امر واالی کانت با نقاشیعنوان مقاله: 

 با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک 

 
49 

 
 

 های مرتبطمطالعه تطبیقی ارتباط امر واالی کانت با نقاشی

 *با تصاوير حضرت مريم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک 

 1پیمان علیزاده اسکویی

 2**اسماعیل بنی اردالن 

  3کامران افشار مهاجر 

  4محمد رضا شریف زاده 

 5محمدجواد صافیان

                 

 چکیده

به زعم  اسففت  «واال در نقد قوه حکم»کانت به آن پرداخته شففدها امر  ای که در فلسفف هیکی از مباحث ارزنده

واال اشففاره بر عتمتی  افضففا و عا م روحانی اشففاره دارد امرگ اواال بر تصففوران نامحدود و نامتنا ی نون زمانکانت 
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شکل به ظهور می شی دوررا به بهترین  سه با نقا شی دوره گوتیک در مقای ساند و نقا ای از این  نر ان بیزانسا نمونهر

 شود است که جایگاه ذ نی امر واالی کانت به وضوح در آن دیده می

 اهداف:

شی (1 سی امر واالی کانت و نگونگی ارتباط معرفتی آن با  نر و نقا ضرنبرر مریم و   ای مرتبط با ح

 مسیح در دوره گوتیک و بیزانس 

 . ای کلیساییبررسی علل بروز امر واالی کانت در نقاشی  (2

 سواالت: (3

 ای ظهور نموده است؟امر واالی کانت در کدام  نر و نه دوره (4

 امر واالی کانت در نقاشی  ای کدام دوره بارزتر است و علل بروز آن نیست؟   (5

  کانتا نقاشی گوتیکا نقاشی بیزانسا  نر مذ بی امر واالاها: کلید واژه

 

 مقدمه

سیاری بر جریانان فکری پس از ( از بزرگ1724-1804) 1امانوئل کانت سوفان اروپایی بوده و تاثیر ب ترین فیل

بلکه به موقعیتی ذ نی باز می اامری اسففت نامحدود و به نیزی نه خارا از ما ااز نتر کانت 2واالخود داشففته اسففت  

ابهت  ؛احسففاسففان شففدیدکه معتقد بود واال با برانگیختن  اا منتقد ادبی یونان باسففتان3 ونگینوسگردد  کانت متاثر از 

سی تاکید میت کر را پدید می سه و قدرن انتقا ی ادراک ح سی آوردا بر تاثیر تحیرا خل سا کند  برای کانت  ر ابراز اح

سمانی  ست  تحلیل وی از واال بر قدرن عاط ی آنا انرژی بیش از حدش و تاثیران ج شت را برانگیزد منبع واال که وح

 ای ذ نی ما را به سوی محدودیت که به صورن منطقی قابل درک نیست اما ظرفیتکند مقاومت ناپذیرش تاکید می

د د و توجه را به نمایشفففی بودن مواجهه ما با منابع با قوه آن راند  کانت واال را در و له اول در طبیعت جای میمی

د  عمل دیدنا شففرط ناظر کن ای با عتمت( جلب می ای ویرانگر یا اقیانوس ای سففر به فلک کشففیدها طوفان)کوه

ستا مواجهه با آن غریزه  سناک و دردناک ا ست؛ با وجودی که واال تر را بر  "ح اظت از خود"بودنا در اینجا حیاتی ا

 شود  فعال میا در مواجه با نیز مقاومت ناپذیر اانگیزدا که با فشار فیزیکی علیه تهدید به نابودیمی

ومی تاکید دارد که حاصفففل تجربه مقاومت ناپذیر فرد فاعل از طبیعت ای م هکانت بر واال به عنوان مسففف له

کند  با این وجود نیزی که واالی طبیعی واال احسففاسففی اسففت که در مقابل نمایش مقاومت می ااسففت  به عقیده وی
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رد فعا یت کند مشارکت آن در فرایند معنوی کردن است که به واسطه آن فشناسانه تبدیل میکانت را به تجربه زیبایی

 ای طبیعی مواجه با نا ش واالکند  در نتریه کانتا فوریت حسففی پدید آمده در و کنترل خود را بر طبیعت بیان می

ست   4شودا و فراتر از بیان تخیلمی صخرها شان  اا  ای تهدیدگراوی  ش   ای بی حد و مرز و گردباد اا اقیانوس آت

در نهایت کنترل شففده  ا ایی فهرسففت کرده اسففت  اما این فرایند پریشففان کردن ای عتیم را به عنوان نمونهرودخانه

 ای ذ ن به عتمت و قدرن طبیعت حاصففل برداشففت منطقی شففود  واکنشاسففت و به  مانگونه که قبالب بود رام می

قدرن خود  ای آشفف ته و نیرو ای پر کرانیا و تمامیت( اسففت و در رویارویی با احسففاس)م ا یمی  مچون ابدیتا بی

آگا ی اخالقی فرد است که تقویت می شود  با این وجودا کار م هومی که در این فرایند موضوع بحث استا تنها زمانی 

افتد  با رسیدن به پاشد و توانایی قضاون کردن به خطر میبه خوبی درک می شود که رابطه بین خیال و درک فرو می

ی اشکالا فرد  حتان گذرایی از دست دادن استقالل )تعلیق توانایی قضاون نقاط پر مخاطره مرز ای افراطی و بی ثبات

 می نامند    " ذن من ی"و کانت آن را  5کند که بازتاب نیزی است که برکو درک( را تجربه می

سد:  ونگینوس درباره واال می ست که از ذ نی بزرگ بر میواالیی نغمه»نوی ست که بدای ا ون خیزد  از این رو نیزی ا

انگیزدا زیرا خود  مان اندیشففها بزرگ اسففت    گاه اغلب شففگ تی ما را بر میتکیهکالم و به گونه م هومی عریان و بی

شهکلمان بزرگ فقط می سنگینتوانند از کسانی برخیزد که اندی شان  اند  پس کلماتی با عتمت نایاب فقط بر  بان  ای

با روح متعا ی یافت می باال بر میر اثر واالیی حقیقی رفعت میشفففود    روح دمردانی  به  نه  بدا گامی م تخرا داردا یا

شاره خوا د شد 1392:30)کانتا« گونه که گویی خود او آنچه را که شنیده است خلق کرده استآن (  ا بته در ادامه ا

 ی پیدا کند تواند در جا ایی اشتراکان معنایکه حس واالیی نطور با احساس عتمت و وحشت در  نر مذ بی می

فالس ه پسامتافیزیکی کانت بحث نموده اند و و در زمینه امر واال در فلس ها فیلسوفانی نتیر  ونگینوسا برک

م هوم برک و کانت در  نیز بر مواجهه فرد با سایرین در تجربه امر واال متمرکز  ستند  8و آدرنو 7ا دریدا6 مچون  یوتار

ساختاری فلس ی به م هوم زیبایی شناسی تکامل یافته و در آثار  نرمندان تا پژو شگران مورد واالیی در طول تاریخ از 

 ای امر واالی کانت در پژو ش حاضر در جستجوی شاخصهاما نمود پیدا کرده است   9معاصری  مچون اوژنی شینکل

شانه  ای امر  مرتبط با تصاویر حضرن مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک است  و سعی  اینقاشی بر تطبیق ن

ست که با  سیح در دو دوره بیزانس و گوتیک دارد این در حا ی ا صاویر حضرن مریم و م شی  ای مرتبط با ت واال درنقا

 توان گ ت تا کنون پژو ش منسجمی در این رابطه صورن نگرفته است توجه به مطا عان صورن گرفته می

با  ر واالی کانت و نگونگی ارتباط آنیلیا برای بررسفففی امتحل –در این پژو شا از روش تحقیق توصفففی ی 

حضرن  ای مرتبط با تصاویر  ای مرتبط با تصاویر حضرن مریم و مسیح در دوره گوتیک و مقایسه آن با نقاشینقاشی
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ارتباط یابی به اطالعان پیرامون فلس ه کانتا امر واال و است اده شده است  شیوه دست مریم و مسیح در دوره بیزانس

ست  محقق به و مقایسه آن با  نر بیزانس از نوع کتابخانه آن با  نر گوتیک ست اده از منابع مکتوب و دیجیتال ا ای با ا

 ای مختلف استدالل آن را مورد تجزیه تشریح و تبیین دالیل نگونه بودن و نرایی مس له می پردازد و سپس با روش

 واالن پژو ش میسر شود د د تا دست یابی به س-و تحلیل قرار می

 امر واال در فلسفه کانت 

سه قوه حسا فهم و عقل  شناخت را محصول  شتهکانتا  سته و در نو سه حوزه دان )نقد « شناخت» ایش از 

سی)« اییزیب»سنجش خرد عملی( و  -نقد عقل عملی)« اخالق»سنجش خرد ناب(ا  -قل محضع شنا  -نقد زیبایی 

برد  کانت در حوزه سففوم که درباره  نر و زیبایی اسففتا میان امر مطبوعا امر خیر و مینقد داوری( نام  -نقد قوه حکم

ضاء میامر زیبا ت اون قائل می شهون را ار شتیاق و  سان و  کندشود  به زعم کانت امر مطبوع میلا  وسا ا و میان ان

ر ای اخالقیا این امر ویژه شففناسففندا مانند رفتاحیوان مشففترک اسففت  امر خیر نیزی اسففت که آن را با ارزش می

موجودان عاقل )انسان و فرشتگان( است و اما امر زیبا  یچ ربطی به میل و خواست و شهون نداردا سرنشمه آن حس 

است و به  مین د یل ویژه موجودان زندها خردورز و حساسا یعنی خاص انسان است  در این راستا کانت در نقد قوه 

 (  110: 1392رد: سنجش زیبایی و سنجش واالیی )کانتاحکم از دو نوع سنجش نام می ب

شده تعریف واالیی طی قرن شتباه گرفته  شده و اغلب اوقان با زیبایی ا سیر   ا در نندین بازگ ت مت اون ت 

کند که م هوم واالیی بر خالف د د  برک مشففخم میاسففتا اما در متن اصففلی برک تمایز بین این دو را توضففیح می

 ای متمایز تواند به زیبایی مرتبط باشفدا وی بر ویژگیریشفه در تحسفین نداردا با این وجود قطعاب می زیبایی  میشفه

 ر نیزی که به نحوی متناسب با ا قای ایده  ای درد و خطر باشدا »گیرندا متمرکز شده: واالیی که خطر را در بر می

شدا یا از نیز  شتناک با شدا یا به گونهبدین معنی که  ر نیزی که به نحوی وح شته با شتناک آگا ی دا ای ای وح

ست که ذ ن قادر به  سی ا سا صل قدرتمندترین اح ست؛ یعنیا حا شدا منبع واالیی ا شبیه به وحشت با عمل کند که 

  (Ware, 2018)« درک آن است

ست   ضاون واالیی برای موجود معنوی محدودبه زعم وی برای کانت واالیی از ا میت معنوی برخوردار ا ی ق

امکان پذیر اسففت  به واسففطه ندای معنوی ماسففت که ما شففیء طبیعی مایوس کننده و تهدید کننده را به عنوان واال 

کنیم  این امر با دوگانگی احساس و یکپارنگی قضاون متناسب است در عین حال به ادعا ای کانت مبنی قضاون می

واالیی در  یچ نیزی در طبیعت "امیده می شففود و اینکه واال ن "به غلط"انگیزد بر اینکه شففی ی که احسففاس را بر می
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سازد قانون را متناسب می "این واالست"بخشد  نیزی که است اده از واژه واال در قضاون ا  م م هوم می"وجود ندارد

 (.Deligiorgi 2018 , ) نیستا بلکه رابطه بین شیء و یک فرد است

نماید که نیزی را با اندازه بسیار بزرگ فرد زمانی آن را تجربه میکند که ایده واالیی احساسی را توصیف می

شا ده می شتی در وی به وجود میدر جهان پیرامونش م ساس میکند و وح سیار آید که او اح سه با آن ب کند در مقای

ن شففیوه که تنها احسففاسففی من ی باشففدا با بهترین و تاثیرگذارتریکونک و نانیز اسففتا اما این احسففاس در عو  آن

کند کند و کامالب احساس می ایی غول پیکر را مشا ده میآید  برای مثالا زمانی که فرد رشته کوهممکن به وجود می

 ا قرار گرفته است  یا اگر فردی به آسمان شب خیره شود و غرق در ستارگان که در تحسین طبیعتا تحت ا شعاع آن

 (.Ware, 2018) گرددناشدنی  بسیار باالی سر شود و سرگشته آن حجم توصیف

سیم می ضی و امر واالی پویا تق سمت امر واالی ریا کند که به ترتیب به کانت در تحلیل امر واال آن را به دو ق

 ا در مواجهه با اشفیاء طبیعی برانگیخته (   ر دوی آن156اص1392شفوند )کانتاوسفعت و قدرن طبیعت مربوط می

 ای زیبایی شناختی و دومی به امکان پذیری ربط دارد  واالیی پویا در آن قضاون استشوند؛ او ی مربوط به اندازه می

انگیزد و فرد را وا ا ترس را بر می"]برانگیختن[ پایمردی روح"که قدرن رعب آور طبیعت  مزمان با  ودشفففتجربه می

تا در درون خودش می یدا کند"دارد  به ظا ر مطلق طبیعت پ با" متایی برای قدرن  ند وجودی که افراد نمی    توان

 ا را قادر می سازد تا آن اامیدوار باشند که توانی برابر با طبیعت داشته باشندا ذ ن و ظرفیت آن برای استدالل کردن

  واالیی ریاضی به احساسی ربط دارد که زمانی حاصل می شود که "بر استقالل ]شان[ از تاثیران طبیعی تاکید کنند"

شففود  بار دیگر در اینجاا م هوم بی کران یا به طرز غیر قابل درکی بزرگ بوده در طبیعت مواجه می تخیل با نیزی که

خصفوصفیت  یچ یک از اشفیاء ملموس نبودا بلکه م هومی بود که درون ذ ن انسفان جای داشفت  در  ا"کامال بزرگ"

ردا مربوط بودند که فاعل انسانی را فراتر فلس ه کانت واالیی ریاضی و واالیی پویا به کشف رسا تی اخالقیا در درون ف

س ه   (Shinkle, 2013)داد و جدا از قلمرو طبیعت حیوانی قرار می صر به فل ست که تنها منح اما  ایده واالیی نیزی نی

 باشدا نرا که در نندین گذرگاه ت کر دیگر به ویژه در  نر گسترده شده است 

 مفهوم امر واال در هنر 

گوید اگر  نر با شناخت یک عین ممکن مطابق باشدا صرفاب برای فعلیت بخشیدن به آنا میکانت در باب  نر 

اش احساس  ذن باشد  نر زیباشناختی نام دارد  اعمال الزم را انجام د د  نر مکانیکی است؛ اما اگر مقصود بی واسطه

 ایی که در سر میز اشد مانند کلیه جاذبهاگر  دفش  ذن با تصوران به مثابه تاثران حسی ب  که یا مطبوع است یا زیبا
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تواند مجلس مهمانی را شاد کند؛ مثل نقل مطا ب جا با طرز نیدن میز و حتی موسیقی که در  نگام صرف غذا می

شود مطبوع است  اما زمانی که  دفش  ذن با تصوران به مثابه شناخت  مراه باشد  نر زیبا است )کانتا غذا پخش می

1392 :242-240)   

 

 کند که عبارتند از : ا را به سه گروه اصلی تقسیم میکانت در باب تقسیم بندی  نر ا نیز آن

شود و ی در شعر معکوس استا  نر ای کالمی از جمله شعر و خطابه که ا بته در خطابه تخیل منجر به فا مه می -1

 .شودیعنی فا مه منجر به تخیل می

آید که تا حدودی سازی و پیکرتراشی و معماری که در آن آثاری به وجود می نر ای تجسمی از نوع مجسمه -2

 . ای طبیعی خود  ستندمعادل نمونه

   نر ای نمایشی از نوع نمایش و بیان احساسان -3

 ای  نری  مه رشته کند که در آن ازبینی میکانت عالوه بر  نر ایی که نام بردیما  مچنین نوع  نری را پیش

 .(261-268: 1392)کانتا بتوان است اده کردا یعنی نوعی  نر تأ ی ی و مرکب

پردازد اما تبیین این رابطه بر اساس نتریه او اگرنه کانت به طور مستقیم به رابطه میان  نر و امر واال نمی

رابطه میان  نر و امر واال را شرح داده و در نهایت با نوعی تقسیم بندی دقیقا نهارگونه  ا10امکان پذیر است  پل کراودر

ی (  این نهار گونه82: 1391پورا)صادقی از نحوه تجلی امر واال در آثار  نری را بر اساس نتریه کانت ارائه کرده است

توانند واال باشند؛ اگر ننانچه از یوانان نیز می ای طبیعی حتی مانند حدارد که در مواقعی خاص ابژهکانت اعالم می

شان شویم که به نوع و گونه نتر اندازه بزرگ باشند که به  نگام تالش برای ادراک عتمت و بزرگی آنها ننان مجذوب

ت احساس توانند در حوزه امر واال قرار گیرند ننان که کانآنها توجه نکنیم  به  مین سیاق آثار  نری بسیار بزرگ نیز می

احساسی از ناتوانی تخیل او در نمایش ایده کلی »کند: شود ننین توصیف میفردی را که وارد کلیسای سنت پیر رم می

ثمر در گستراندن و توسعه بندد و در این تالش بیفضای داخل به نحوی که تخیل حداکثر توان خود را به کار می

« شود ای که به نوعی احساس بهجت منجر میگردد اما به گونهمیبخشیدن به حدود مرز ای خودا به حال خود باز 
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) مان(  در این توصیف کانتی نگونگی فرا رفتن یک اثر  نری از حدود مرز ای احساس انسانی به خوبی آشکار است  

ارن و ا بته وجه دیگری نیز در این مثال کانت قابل اشاره است و آن احساس حیرتی است که به فرد تحت تاثیر مه

د د  در این مورد نیز دریافت حسی ناتوان از ادراک کامل جزئیان استادی به کار رفته در ساخت معماری بنا دست می

گر معماری بناست اما در اینجا به جای قابلیت عقالنی انسانیا قابلیت استادیا مهارن و توانایی بشری است که جلوه

کنیم باع ادراک حسی است که ما در برابر خالقیت انسانی احساس حیرن میآید  در واقع به د یل اششده و به نشم می

و  ر اثر  نری صرف بزرگ بودن آن واال  است) مان(  ا بته نباید فراموش کرد که قطعاب عملکرد اثر  نری نیز مد نتر 

 محسوب نمی شود  

 ای ز واالیی برای توصیف پدیدهکانت تجربه امر واال راا محدود به برخورد ای ما با طبیعت نموده است  ا

 اا غرش رعد و توفانا اقیانوس بزرگ و     است اده کرد  مواردی کها نه دار و نامنتم کوهطبیعی نتیرا قله بلندا دندانه

گیرند  کانت عقیده داشت واال در  نر  میشه محدود به بسا بخاطر فرم بودنشانا موضوع درک زیباشناسانه قرار می

 طبیعت است و  ذا  نر باید به نمایش امر واالی طبیعی منجر شود    ما نگی با

توان از خصوصیاتی گرفت و این را میدر حقیقتا  نر به مثابه تصویر و توضیحی از امر واال مورد مالحته قرار می

ستند که نمایش از دانبسیار مورد توجه بود  آنها راز پایداری و دوام آثار  نری را در این می 18دانست که در قرن 

 (.Allison,2002: 337طبیعت عام باشد)

 ای سختی که ویرانی در پی  ای ویرانگرا توفان ای عتیما آتش شانانگیز طبیعتا نتیر صخرهمناظر  راس 

د ند  با تعری ی که کانت از واال دارد و غیرها حقارن نیروی مقاومت انسان را در برابر عتمت و قدرن خود نشان می

کند دسترس ناپذیری طبیعت را بعنوان داند که تصورش ذ ن را وادار مینماید و واال را عینی از طبیعت میارائه می

د د  کانت  ا در نتر بگیردا در حقیقت توانایی عقل برای درک زیباشناسانه این وقایع طبیعی را نشان مینمایش ایده

ودن آن واقف باشیم و اثر  نری نیز مانند طبیعت بنتر برسد  وی بر معتقد است  نر فقط  نگامی زیباست که به  نر ب

این باور است که قصد و  دف معین  نرا  میشه آن است که نیزی را بوجود آوردا اما اگر این محصولا ادراک حسی 

دراک محض یعنی صرفاب ذ نی توام با  ذن باشدا در آن صورن محصول  نری در داوری درباره آن فقط با وساطت ا

بودا ننانکه  دفا تنها تو ید یا پدید آوردن یک شی معین باشد و تحقیق آن فقط از طریق  نر حسی خوشایند می

حاصل شودا درآن صورن شی فقط بوسیله م ا یم خوشایند است و در  ر دو مورد  نرا  نر مکانیکی نام دارد و نه  نر 

   (ibid)زیبا 

 بحث و يافته ها 
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 های دوره بیزانس و گوتیکهای نقاشیهای و شباهتتفاوت 

در این بخش از مقا ه به مقایسففه نقاشففی حضففرن مریم و مسففیح در دو دوره بیزانس و گوتیک و یافته  ای 

مبتنی بر بروز امر واال در آنها پرداخته خوا د شد  ننانچه در کتب تاریخ  نر مشهود است عموماب  نر بیزانس را به دو 

 ای انسانی و موجودان زنده ممنوع بوده زیرا از نتر در دوره اول  نر بیزانس تصویرکردن پیکرهکنند  دوره تقسیم می

رود و  ا از بین میشد  اما در دوره دوم این محدودیتپرستی محسوب میآنها تجسم انسان و خاصه قدیسین نوعی بت

سین آزاد می سان و قدی آن رو که  دف آغازین  نر بیزانس در واقع  شود  در این میان ازبدین ترتیب کشیدن نهره ان

توان گ ت  نر بیزانس تزیین دیوار ای کلیسففا ا بود  نر دوره بیزانس  نری مسففیحی و مذ بی اسففت  در مجموع می

شبیه سیحی و مذ بی و فاقد رویکرد و  صور ظا ری و  نری م سی تالش دارد تا با نمایش  ست   نرمند بیزان سازی ا

صویر صورن دنیوی تغییر یافتها سی با گرایش به تجریدا ت سی پدید آورد   نر بیزان  ایی با م ا یم معنویا دینی و قد

گرایانه بلکه آئینی  ا نه واقعسازد  این جلوه ا را به کی یان قدسی نماد ا بدل میبرد و فرمانسان را در  نر از بین می

عد از دوره بیزانس این قرارداد ا  ما ب یدهو مذ بی  سفففتند  ا با ا نه و طبیعت ای واقعدر دوره گوتیک  یا نه گرا یا گرا

دوره گوتیک در نیمه دوم سده (  68 :1379شود )گشایشا به نا ش فراخوانده می 12و دوجیو 11 نرمندانی مانند جوتو

صل واژه ا انت آمیزی  شانزد م دوام یافت گوتیک در ا سده  شمال اروپا ظهور یافته و تا  بود که دوازد م میالدی در 

که آن را اشتبا اب به اقوام  –در توصیف سبک معماری قرون وسطایی متاخر  13معماران رنسانس ایتا یایی مانند آ برتی

 (  1227: 2اا1394بردند  )پاکبازابه کار می -دادندبربر ]گون  ا[ نسبت می

در مورد نقاشی و پیکره سازی اصطالح گوتیکا دوران محدوتری را شامل می شود  گاه برای توصیف نقاشی 

برند  تحول پیکره را به کار می« گوتیک پسففین»عبارن  -که دیرتر تحت تاثیر ایده  ای رنسففانس قرار گرفت –آ مانی 

سای رَنسسازی گوتیک از تندیس صل به معماری در کلی سیزد م(  وقار کالسیک و  آغاز 14 ای مت سده  سط  شد )اوا

ست  گاه ننین آثاری را با نمونه ا با پیکرهوفاداری به طبیعتا وجه تمایز بارز این پیکره سک ا شک رومان  ای  ای خ

کنند  در تحول بعدیا بیان عاط ی مورد تاکید ( مقایسه می15پیکرسازی رنسانس آغازین )برای مثالا آثار نیکوال پیزانو

تا ]پیکر مسیح  ایی نون پیهسازان آ مانی با انتخاب موضوعتر شد  به خصوص پیکرهار گرفت و جامه پردازی  طیفقر

روی دامان مریم عذرا [ نهایت اخالص فردی و تعمق عرفانی را در آثارشففان منعکس کردند  در اواخر سففده نهارد ما 

: 3ی واپسین مرحله پیکرسازی گوتیک  موار می سازد ) مانااگرایی پرتوانش زمینه را برابا طبیعت 16کالوس اسلوتر

  ای بارز در نقاشی دوره بیزانس و گوتیک برای فهم بهتر آورده شده است   ا و شبا ت(  در جداول زیر ت اون2174

 )منبع: نگارندگان(  ای دوره بیزانس و گوتیک ای نقاشیت اون -1جدول
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 گوتیک بیزانس

 گرایانهواقع  تجریدی

  احجم پردازی و ایجاد جسمیت در پیکره نقاشی  ای تخت و بدون سایه

نمایی و پرسپکتیو در  تر به بعدتوجه دقیق فاقد بعد و پرسپکتیو

 زمینهپس

-است اده از عناصر تزئینی و توجه به ریزه عدم وجود عناصر تزیینی

 اریک

 ای ش اف و درخشان است اده بیشتر از رنگ محدود در است اده رنگ  ا

 باالخم رنگ آبی

بکارگیری خطوط منحنی و سیال در ایجاد  سطوح تخت و فاقد بافت پارنه

 بافت پارنه

 

 )منبع: نگارندگان(  ای نقاشی  ای دوره بیزانس و گوتیکشبا ت -2جدول

 بیزانس  /   گوتیک

 موضوع دینی و مذ بی 

 است اده مکرر از سوژه حضرن مریم و مسیح 

 است اده از رنگ طالیی برای  ا ه دور سر

 است اده از نادر در پوشش حضرن مریم

 مانند حلقه دور سر قدیسان( بکارگیری عناصر نمادین مشترک )

 های مرتبط با تصاوير حضرت مريم، دوره بیزانس و گوتیکامر واال در نقاشی 

« جوتو»گیرد  بزرگترین نقاش این دوره نیز می نقاشی روی دیوار در دوره گوتیک تنها در ایتا یا است که شکل

برای کلیسای قدسیان واقع در 1310است  جوتو آثار مشهور زیادی دارد از جمله اثر بر تخت نشستن مریما که حوا ی 
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ای و پسرش را جلوس کرده در میان فرشتگان و در برابر پس زمینه -مریم -فلورانس کشیده بود  جوتو ملکه بهشت 

ویر کرده است  ردای آبی سیر مریم عذرا و ابعاد عتیم او در تصویر نشم بیننده را مستقیم به سمت او و به طالیی تص

اند تا نشانه و تشدید کننده ا میت  ا به آن دو زل زدهکشاند  تمامی دیگر پیکرهسمت مسیح کودک در آغوش او می

شکل گرفته استا تخت حضرن مریم را از سه جانب در  آنها باشند  خود تخت نیز بر اساس معماری گوتیک ایتا یایی

رسد  ر یک ای که به نتر می ای  مپوشانا به گونهدارد  پیکرهبر گرفتها او را از پس زمینه طالیی رنگ جدا نگاه می

ر (  در مقایسه صحنه مشابه این اثر را د447:  1388کنند )جنسناگیری فضا کمک میدر پس دیگری ایستاده به شکل

رود ت ودور دوره بیزانس داریم که در آن مریم مقدس و کودکش کشیده شدها در حا ی که دو قدیس جنگجوا گمان می

 ای خشکی  مرا ان یوستینان در سن ویتا ه را به یاد در سمت نپ و گ ورگ )یا دمتیوس( در سمت راستا پیکره

 آورند می

 

             

   مریم و کودک نشسته بر تخت  اواخر سده ششم میالدی -2تصویر        بر تخت نشستن مریما اثر جوتوا     -1تصویر

 (262:  1388) جنسنا                                                     (  445: 1388میالدی ) جنسنا  1310حدود    
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شی ستا جلوه ایی با  دف از قرار دادن ننین نقا شن   ضح رو سا به طور وا ضوعیتی در کلی ای از ننین مو

ست  مگر نه بهشتا دین و مذ با برای یک مسیحی که وارد کلیسا می شود  دف یاد آوری درباره نیز ایی متعا ی ا

این که حضففرن مریم نیزی متعا ی در ذ ن و تخیل یک مسففیحی اسففت  اما این بزرگ و عتیم جلوه دادن مریم در 

اثر بیشتر جذب کننده است؟ آیا ابهت نهره مریم بر تخت با شکوه نشسته دوره گوتیک واالتر از نهره عروسک کدام 

 وار دوره بیزانس نیست؟ 

ست   شر ا ست که از حیث مقدار و قدرن بیرون از ظرفیت قوه خیال ب از نتر کانت واال عبارن از آن نیزی ا

مد و به  یچ وجه منشففا و مصففداق طبیعی نداردا اما مخلوق عقل فهعتمت نیزی اسففت که آدمی بالفاصففله آن را می

برد و به دنبال این کند و به  مین د یل به محدودیت خود نیز پی میاسفففت و عقل  م آن را و  م خود را ادراک می

سایی پیدا می شنا سی در فاعل  ست که احسا و شود که باید آنرا در واقع یک حال معنوی شناخت عقالنی از عتمت ا

ست  بنابر این این شده ا سیله عقل خلق  صرفا بو ست زیرا  سیط ا طور روحانی نامیدا این حال یک امر کامال خا م و ب

سوءت ا م ذ نی  شدا بلکه با قطع نتر از  رگونه  شد و یا دارای کی یت عتمت با ست که  ر نیز عتیمی عتمت با نی

شففود اینسففت که خود را به شففدن محدود و حقیر یدا میدر این بارها آن حا ی که بر اثر ادراک عتمت در انسففان پ

یابد  به قول کانت عتمت عتیم آن نیزی اسفففت که  ر نیزی در قیاس با آن کونک و حقیر اسفففت  کانت این می

ست او می شیدن به نحوی که مطلب را با تعبیر دیگری نیز بیان کرده ا صرف توانایی اندی ست از  گوید: عتمت عبارن ا

تواند از موازین حسففی در گذشففته فراتر رود )مارکسا ذ ن آدمی دارای قدرن و قابلیتی اسففت که نمید د نشففان می

1378 ) 

بزرگ و عتیم جلوه دادن مریم در نقاشفففی دوره گوتیکا اسفففت اده از رنگ با شفففکوه طالیی در واال بودن او 

ست  مان حا ی که بر اثر ادراک عتمت کند یک حس واال اتاثیرگذار است  حسی که مخاطب با دیدن این اثر پیدا می

تر اشففاره شففد از نتر کانت واال عبارن از آن شففود  زیرا  مانطور که پیشدر مخاطب  نگام تماشففای این اثر  پیدا می

نیزی است که از حیث مقدار و قدرن بیرون از ظرفیت قوه خیال بشر است  بهشت و فرشتگان و حتی حضرن مریم و 

بهشت نیز بیرون از ظرفیت قوه خیال انسان است به  مین سبب واال است  اما این حس واالیی بر تخت نشستن او در 

ست که ابهتی را  شی و غیر واقعی بودن آن ا شاید علت آن تجریدی بودن نقا شی مریم دوره بیزانس وجود ندارد  در نقا

نقاشففی جوتو بر آن نشففسففته خود می  بینیم  تختی که مریم درکه مریم دوره گوتیک دارد در مریم دوره بیزانس نمی

تواند به شکوه و ابهت آن بی افزایدا تختی که وام گرفته از سبک معماری دوره گوتیک است در معماری سبک گوتیک 

سقف سناک در  ضا ای تر شنبیننده با رویت ف سایه رو صاویر عجیب و غریب و دیدن نور ا با   ای مرموز دنار  ا و ت

ست  در ام مینوعی ترس  مراه با احتر ساس کرده ا صر مقدس را در آن مکان اح ضور عن شود به طوری که گویی ح
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سا باال می سبک گوتیک از نتر روحیا فرد را تا موقعیتی فراتر از خود و فرم فیزیکی کلی برد  تا آنجا که وقتی در واقع 

شود  عتمت و ارت اع بنا نیز بیننده برد و وادار به اعتراف میگیرد به حقارن خود پی میصحن کلیسای جامع قرار می

کند از مرز ای تخیل خود بیرون رفته و از جسفففم مادی خارا شفففده و خود را از برد و وی را مجبور میرا به اوا می

 ا برساند  بنابر این میزان ابهت حضرن مریم در نقاشی گوتیک نسبت به بیزانس بیشتر به سطح زمین به اوا آسمان

 ر جدول زیر به ت کیک قید شده است رسد که دنتر می

)منبع:  مریم دوره گوتیک و مریم و کودک نشففسففته بر تخت دوره بیزانس نشففسففتن مقایسففه تابلوی بر تخت -3جدول

  نگارندگان(

 دوره گوتیک دوره بیزانس

 گرایانه و پر ابهتنهره واقع نهره تصنعی و عروسک وار

 تخت بزرگ با ویژگی معماری گوتیک تخت کونک

 تر بودن مریم نسبت به دیگر کارکتر ابزرگ اندازه بودن کارکتر ا از  حاظ مرتبه  م

نگاه خنثی دو کارکتر اطراف مریم و نگاه رو به باالی 

 فرشتگان 

 جهان نگاه تمامی کارکتر ا به مریم و کودکش

 امر واال در نقاشی های مرتبط با تصاوير مسیح ، دوره بیزانس و گوتیک 

توان در اثر دیگری از جوتو نقاشففی  ای دوره گوتیک را میدیگر از مقایسففه وجود امر واال در نقاشففینمونه 

در نمازخانه مخصوص کلیسا و نمونه مشابه آن در دوره بیزانس یافت  نقاشی صحنه  ا«سوگواری مسیح»دیواری عتیم 

ی متون مذ بی این عصر ن سوگواری بر پایهد دا حا ت تراژدیک ایآخرین وداع مسیح و مادر و دوستانش را نشان می

سان ستایی جماعت ان سوگواری ای شی  شدها این نقا شتگان گریان بر فراز  ای نوحهبنا  گر را برابر جنبش دیوانه وار فر

ای از نور به رنگ طالیی وجود دارد که به آنها شففکو ی شففان  ا هد د  دور سففر مسففیح و مریم و یارانابر ا نشففان می

شی خاص  ضای نقا ستن مریم جلوه دینی و مذ بی دارد با اینکه ف ش ست  این اثر نیز به مانند اثر بر تخت ن شیده ا بخ

زمین است نه بهشت اما وجود فرشتگان و  ا ه نورانی دور سر مسیح و مریم و یارانش فضا را کامال روحانی نموده است 

نقاشی که در دوران بیزانس از به صلیب کشیده شدن مسیح  و یاد آور متعا ی بودن مسیح و مریم است  اما در مقایسه

شففود در اثر موجود از دوره بیزانس وجود دارد عاری از این فضففای روحانی و متعا ی اسففت  مانگونه که مشففا ده می
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مسیح به شکل تصنعی به تصویر کشیده شدها غیر واقعی بودن جهش خون از بدن مسیحا حضور جمجمه پای صلیب  

 کا د  ی بودن تصویر میاز روحان

 

 

میالدیا اثر جوتواا نقاشی دیواری نمازخانه آرنا) اسکرووگنی(اپادوااایتا یا   1305-1306سوگواریا  -3تصویر

 (447: 1388)جنسنا
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 ( 268: 1388تصلیب موزاییکا کلیسای خواب ابدی مریم عذراا دافنیا یونان )جنسنا -4تصویر

 

  )منبع: نگارندگان(ه گوتیک و دوره بیزانس مقایسه نقاشی مسیح دور -4جدول

 دوره گوتیک دوره بیزانس

 فضای روحانی )فضای بهشتی( )فضا زمینی است( فاقد فضای روحانی

 وجود فرشتگان گریان فاقد فرشتگان گریان

 نهره معصومانه و واقع پذیر مسیح  تصنعی بودن نهره مسیح 

 گر ای نوحهانسان حضور جماعت فضای خلون عاری از نوحه گران
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به نکاتی که ذکر شفففد می یان واال را در  نر گوتیک یافت  کلیسفففا ا و با توجه  توان  دف مهمی برای ب

کنندا ساخته نشده است بلکه  ایی که بیننده را دنار  راس می ای دوره گوتیک فقط به عنوان ابژه ای کلیسانقاشی

ترین مسفف له درباره کلیسففا برای ماوراییا درباره نیز ایی متعا ی اسففت  مهم ای واقعیتی بیشففتر به عنوان یادآوری

شد که بهشت را به خاطر آورد  درباره خداا درباره روحا  سا و زیبایی آن به نحوی با صورن کلی ست که  مسیحیان این ا

که معماری نوک تیز بایست با  ر فضیلتی آراسته شود  ننانگا ی که برای خدا به صورن ناب ساخته شده میپرستش

شوندا اما  ای مدرن نیز خیلی بلندتر ساخته شده میسبک گوتیک بیان نیایش به سوی آسمان است  آسمان خراش

ست رگز ننین نیزی را ا قاء نمی شان نیز دیگری ا ست (graham,2006: 246) نمایند  زیرا عملکرد   این در حا ی ا

ور که کتاب مقدس نیز  ر جا سففعی طحتی ترس از جهنم اسففت  مان که عملکرد کلیسففا به خاطر آوردن بهشففت و یا

صور خدایی را مطرح  شاره نموده تا  یبت ت شتناکی در طبیعت ا سدا به  ر نیز وح شنا نموده خدا را به عنوان پیدار ب

شففد و ای بسففیاری از سففودمندی و ترس را به  مراه دارد و باید داشففته باکند  برک معتقد اسففت مذا ب واقعیا آمیزه

تا بدین وسیله )به کمک (. burke,1999:63-64مذا ب دروغین نیز دیگری جز ترس به عنوان پشتوانه خویش ندارند )

کنند تا  ایی که در کلیسفففا ای دوره گوتیک وجود دارد ما را مجبور میترس( مردم را مطیع خود سفففازند  شفففمایل

 نتیجه شوق اخالقی و روحانی را به خاطر آوریم اشخاص مقدس و وقایع مجسما واقعیان مذ ب مسیحیا در 

 

 

 

 گیرینتیجه

داندا واالیی را خصفففلتی از جهان طبیعت امر واالا در مقابل حکم زیبا که صفففورن زیبا را صفففورن عیان می

ساس برتری بر امور بزرگا حیاتی و  راسنمی ست که طی آنا ذ ن با اح سی ذ نی ا سا سر داندا بلکه اح انگیزا نه از 

شودا شرافتی که به وجود آورنده نگرد و به عتمت و شرافت انسانی نزدیک میس بلکه از روی احترام به این امور میتر

 سازد  احساسی ذوقی است و  م طبیعت بشری را با تعا ی اخالقی  م نشین می

سان شرافت ان ساس عتمت و  صل میاح ساس واال حا صرفا به  طف عقل شودی که در جریان اح )اخالق( و ا 

 ای عقل است که تخیل کننده را به فرارفتن از مرز ا و معیار ای حسی شود؛ زیرا جاذبه ایده ای عقلی میسر میایده

شویق می صل میتحریک و ت شناختی را به ت کر عقلی مرتبط و مت کند  کند  بدین ترتیب کانت در امر واالا تامل زیبا 
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 ای عقلا طبیعت را به اخالق متصل نموده و رفتن به سوی تعا ی و نمایش ایدهامر واال با تامل بر طبیعت محسوس و 

شناخت )فا مه( و ایمان )عقل( شکاف مابین قوای  س ه کانت را پر کرده ابدین ترتیبا  ست در فل   بنابراین نکتها امر ا

ست و  شناختیا  م بدین  حاظ که  مچون ابزاری در خدمت عقل ا شکاف واال عالوه بر جنبه زیبا   م بدین  حاظ که 

س ه نقدی را پر می شد موجود در نتام فل س ه  نر کانت دارد  ننانچه گ ته  سیار ویژه در فل امر واال کندا جایگا ی ب

 ای و ماورای  ر قیاسی است  اشاره بر عتمت و بزرگی دارد که برتر از  ر مقایسه

رس و  یبتا بزرگی و عتمتا اقتدار و برتری را به دانیم که اثران واال یعنی تدر نتیجه آن  نری را واال می

شود که بر تصوران بیکرانی نون فضاا زمانا  عا م روحانیا بهترین وجه بروز د د و مقو ه امر واال در  نری حکم فرما می

نست؛ نرا که  ا داتوان  نر مذ بی کلیسامرگ و میرایی اشاره داشته باشد  با این وجود بهترین نماینده امر واال را می

 ای دیواری نقاشانی نتیر جوتو با مضامین رساند  بهترین مثال برای آنا نقاشیاثران واال را به بهترین شکل به ظهور می

    ای واقعیتی ماوراییا درباره نیز ایی متعا ی  ستندیاد آوریمذ بی در دوره گوتیک است که در واقع به جهت 

 منابع و ماخذ

 ا تهران: فر نگ معاصر 3و2(ا دایره ا معارف  نرا جلد 1394)پاکبازا رویین  -

 ی فرزان سجودیا تهران: فر نگسرای میردشتی (ا تاریخ  نرجنسنا ترجمه1388جنسن ا) -

ا مجله زیبا شناختا «تحلیلی بر امر واالی کانت بر اساس آرای پل کراودر»(ا 1391صادقی پورا محمد صادق ) -

   59-88ا 25شماره 

 ی عبد ا کریم رشیدیان ا ناپ   تما تهران: نشر نی (ا نقد قوه حکما ترجمه1392انوئل )کانتا ایم -

 (ا تاریخ  نر ایران و جهانا تهران : ع اف 1379گشایشا فر اد ) -

 (ا سخنرانی پروفسور و  گانگ در موزه  نر ای معاصر تهران: ترجمه  مزمان 1378مارکسا و  گانگ ) -
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A Comparative Study of the Relationship of Kant's Theory of the Sublimewith Paintings Related 

to the Images of Mary and Christ in the Byzantine and Gothic Periods* 
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Mohhamad Reza SHarifZadeh4  Mohhamadjawad Safian5 

Abstract  

The sublime is at the heart of Kant's aesthetic philosophy. According to Kant it refers to infinite and 

infinite conceptions such as time, death, space, and the spiritual world; it refers to greatness that is 

superior to any comparison and beyond any deduction. This marvelous greatness can be attributed to 

moral action, the grandeur of pure thought, or the greatness of natural lords, such as the enormous storm 

or ocean of infinity, and even the greatness of a work of art. The research is based on a descriptive-

analytical method with inductive reasoning and data is collected via library research. The results of the 

study demonstrate that the theory of the sublime is best presented in the religious church art; moreover, 

the paintings of the Gothic period compared to the Byzantine period is a representative of this art that 

undoubtedly remarks Kant's theory of the sublime. 

Research questions: 

1. When did Kant's theory of sublime emerge and in what arts was it manifested? 

2. In the paintings of which era did the theory of sublime became evident and what triggered it?  
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Research aims: 

1. To examine Kant’s theory of sublime and its relation to art and paintings associated with St. Mary and 

Jesus Christ in the Gothic and Byzantine periods. 

2. To investigate the occurrence of the sublime theory in Church art. 

Keywords: Sublime theory, Kant, Gothic painting, Byzantine painting, religious art. 

Introduction:  

Immanuel Kant 1 (1724-1804) was one of the greatest European philosophers and had a great influence 

on his subsequent thoughts. According to Kant, the sublime is an infinite and revenues not to the exterior 

but to an inner mental state. Kant, influenced by Lunginus III, a literary critic of ancient Greece, who 

believed that by provoking intense emotions an intense amount of thought is created that emphasizes the 

influence of perfection, abstraction, and the transitional power of sensory perception. For Kant, any 

expression of emotion that provokes fear is a sublime source. His analysis of the sublime emphasizes its 

emotional power, its excessive energy and its irresistible physical effects, which are not logically 

understood but push our mental capacities to the limit. Kant highlights nature in the first place and draws 

attention to the dramatist outlook of our exposure to its potential resources (skyrocketing mountains, 

devastating storms or magnificent oceans). The act of seeing and the state of being attentive is vital here; 

though sublime and painful, the encounter with that instinct of "self-protection" raises the physical 

resistance to the threat of destruction in the face of resistance.  

Kant emphasizes the sublime as a conceptual problem that results from the subject's irresistible 

experience of nature. In his opinion, the sublime is a feeling that resists the play. However, what makes 

Kant's natural supremacy aesthetic experience is its participation in the spiritual process by which the 

individual expresses his activity and control over nature. In Kant's theory, the emergent sensory urgency 

faces natural challenges, and goes beyond the expression of the imagination. He lists examples of 

threatening cliffs, volcanoes, tornadoes, boundless oceans and huge rivers. But the process of distress 

has finally been controlled and tamed as it was before. The reactions of the mind to the greatness and 

power of nature are the result of rational understanding (concepts such as eternity, infinite, and totality), 

and in the face of the turbulent emotions and self-reinforcing forces of one's moral consciousness that is 

reinforced. However, the conceptual work that is the subject of the discussion is only well understood 

when the relationship between imagination and understanding collapses and the ability to judge is 

compromised. Reaching the perilous points of extreme boundaries and instability of shapes, one 

experiences the transient moments of loss of independence (suspended judgment and understanding) that 

reflect what Burke and Kant call "negative pleasure".  

Longinus writes of the sublime: "The sublime is a song that arises from a great mind. So it is somewhat 

without a word, in a bare and meaningless way often arouses our surprise, because the very idea itself is 

great ... big words can only arise from those who think theirs are heavy; then the words of the glorious 

majesty can only be found on the lips of men of transcendent spirit ... The soul is lifted up in true 
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sublimity, lifts up a proud boast, as if he himself had heard what he had heard has created it” (Kant, 2013: 

30). The following will, of course, address how the sense of sublimity can be found in religious art with 

a sense of grandeur and horror and at places have mutual implications.  

Philosophy such as Longinus, Burke, and Banckant have been debated in the field of sublime philosophy, 

and post-metaphysical philosophers such as Lyotard, Derrida, and Adreno have focused on one's 

encounter with others in the experience of the sublime. Burke and Kant's concept of sublime has evolved 

throughout history from a philosophical structure to an aesthetic one, and has found its way into the 

works of artists to contemporary scholars such as Eugene Schinkel. But the present study seeks to 

characterize Kant's sublime theory in the paintings associated with the depictions of St. Mary and Jesus 

Christ in the Byzantine and Gothic periods. Moreover, according to the resources in hand, there seems 

to be no consistent research in this regard. A descriptive and analytic methodology is carried out in this 

study and data is collected by library and digital research. The researcher describes and explains the 

reasons for the problem and then analyzes its reasoning in different ways to gain access to research 

questions. 

Conclusion 

The sublime, in contrast to the aesthetic judgment that the beautiful face reveals the appearance, the 

sublime is not a characteristic of the natural world, but a mental feeling in which the mind, with a superior 

sense of great, vital and fearful, and not out of fear but also out of respect approaches human greatness 

and dignity; a dignity that creates a sentimental emotion and makes the human nature more ethical and 

moral.  

The sense of human dignity that comes from feeling superior can only be achieved by reason (ethics) 

and rational ideas, because it is the attraction of ideas of reason that drives the imagination to transcend 

sensory boundaries and standards. Kant thus relates aesthetic reflection to rational thought in the sublime. 

Reflecting on the tangible nature and moving towards the transcendence of the ideas of reason, the 

sublime affirms nature's connection to morality, thereby filling the gap between Kant's philosophy of 

cognition (trust) and faith (reason). Thus, in addition to the aesthetic aspect of the sublime, the sublime 

has a very special place in the philosophy of Kant's art, both as it serves as a tool of reason and as it fills 

the gap in the system of cash philosophy. As mentioned, the sublime refers to the greatness that is 

superior to any comparison and beyond any deduction. 

As a result, we consider it an art that best exemplifies the effects of fear, awe, greatness, authority, and 

superiority, and the category of the sublime is governed by an art that conceives of infinite notions such 

as space, time, Spiritual world, death and mortality refer to. However, the best representative of the 

sublime can be considered the religious art of the churches, as it best exemplifies the sublime effects. 

The best example of this is the wall paintings of murals in the Gothic period, such as Joto, which are in 

fact sublime reminiscences about transcendental realities. 
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