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ــا رقابــت هنــری و  دانتــه در حــدود ســال 1300 الگویــی مرتبــط ب
همچنیــن مســئله ی جــذب مخاطــب را بیــان نمــوده کــه می تــوان 

بــه نقــل از او بیــان داشــت:
تــا همیــن اواخــر مــن همچنــان متقاعــد شــده بــودم کــه چیمابــوه، 
نقــاش توســکانی، بهتریــن نقــاش در همــه ی دوران هاســت. اکنــون 
ــه کار  ــه رو جوتــو هســتند )اصطالحــی کــه دانتــه ب امــا همــه دنبال
بــرده اســت: همــه بــه دنبــال جوتــو مــی دونــد.( وکســی دربــاره ی 
چیمابــوه ســخنی بــه میــان نمــی آورد. شــاگرد او، جوتــو، اکنــون در 
جــذب مخاطــب چنــان پیشــی گرفته اســت که همــگان چیمابــوه را 

ــه دســت فراموشــی ســپرده اند. ب
ــو  ــالدی، جورج ــال 550 می ــی در س ــد یعن ــال بع ــا 250 س تقریب
وازاری نقــاش ونویســنده ی هنــری توســکانی، تولــد دوبــاره ی نقاشــی 
ــو  ــا جوت ــی را ب ــدرت در نقاش ــش ق ــش افزای ــوه و نمای ــا چیماب را ب
وشــاگردانش مرتبــط می دانــد. درحقیقــت از قــرن پانزدهــم میــالدی 
جوتــو به عنــوان مهمتریــن نقــاش پیشــگام وانقالبــی پــس از تاریــخ 

ــود. ــده می ش ــطا دی ــرون وس ــر ق هن
ــو از  ــم جوت ــه تجس ــن ب ــتار پرداخت ــن جس ــگارش ای ــدف از ن ه
تصویر ســازی رنــج توســط نیروهای فیزیکــی ومتافیزیکــی، همچنین 
دینــی ومقــدس در شــرایط خــاص علمــی- تاریخــی حــدود ســال 
ــه  ــه ب ــت ک ــن تالشی س ــه ای ــت ک ــر اس ــایان ذک ــت. ش 1300 اس
ــه دارد. ــان ادام ــتا همچن ــن راس ــا در ای ــیده و پژوهش ه ــان نرس پای

در تاریــخ آکادمیــک هنــر، از اواخــر قــرن نوزدهــم، جوتــو، پیشــگام 
بیــان اساســی وضرورت پــرداز در یــک روایــت تصویــری بــود. ماننــد 
اقــدام بــرای کاهــش شــدید جزئیــات تصویــر، بــه طــوری کــه تمرکز 

روایــت اغلــب بــر روی یــک حرکــت قابــل توجــه اســت؛ 
ــای  ــر، و هدایت نم ــم در تصوی ــورد مه ــک برخ ــان ی ــازی بی آزادس
ــه اســت. ــر نهفت ــن تصوی ــه ای کــه در ای ــر روی واقع ایجــاد شــده ب

ولفگانــگ ِکمــپ بیــان می کنــد کــه چگونــه فضاهــای روایتــی جوتــو 
عمدتــا بــه صــورت تــک مضمونــی  نشــان داده شــده انــد:

»فضــای روایــت، فضــای مرجــع اســت، توصیــف بــه معنــای ارتبــاط 
ــن  ــه نظــر می رســد منظــور ای ــا یکدیگــر اســت.«  ب ــط ب دادن رواب
ــه  ــر ب ــان تصوی ــا زب ــری ی ــت تصوی ــه روای ــد ک ــن باش ــه همی جمل
خــودی خــود بــه معنــای توصیــف وایجــاد روابــط بیــن افــراد واشــیا 
اســت. بــر همیــن اســاس تخصیــص فضــا، در آثــار جوتــو بــر اســاس 

3 اصــل انجــام مــی پذیــرد:
1. ایجاد صحنه ای که پیش از این ناشناخته است.

2. بر اساس نوع نگاه بیننده
3. »دریافت ارتباط بین بیننده و اثر هنری« .

نقاشــی های جوتــو خــود را بــه عنــوان »دریچه هــای نــگاه مخاطــب«  
ــری  ــداد تصوی ــک روی ــه ی ــان تعبی ــه از زم ــد. چراک ــان می دهن نش
ــا  ــرعی، ی ــال ش ــری اعم ــل  تصویرگ ــی ، مث ــای مذهب در روایت ه
ــه  ــر تعبی ــل از اینکــه تصاوی ــی قب ــره، حت ــدس و غی در مراســم مق
شــوند، خــود تصویــر از طریــق مشــاهده ی ناظــر، جریــان را نشــان 
می دهــد. بنابرایــن نکتــه ایــن اســت کــه تصاویــر، اقدامــات مذهبــی 
ــا  ــه تنه ــو، ن ــان جوت ــه بی ــه ب ــا توج ــد. و ب ــی می کنن را پیش بین
دیگــر نیــازی بــه تجســم مراســم مذهبــی نیســت ، بلکــه تصاویــر بــه 
خــودی خــود گویــا هســتند. بــه همیــن منظــور، بــه گفتــه ی کمــپ 
»دریچه هــای فضــا، طبقه بنــدی فضــا و فیلترهــای فضایــی توســط 

به نگارش منیره سلیمانی*1
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جوتــو بــه صــورت پیشــرفته ای ســاخته شــده انــد« .
ولفگانــگ کمــپ بــه طــور متقاعدکننــده ای بررســی کــرده اســت که 

فضــا بــرای جوتــو اغلــب حرکت هــای زمانــی را نشــان می دهــد.
 نقاشــی های جوتــو توســط نیروهــای فیزیکــی داخلــی تصویــر، کــه 
ــر  ــه  تأثی ــت، در حالیک ــه اس ــکل گرفت ــد، ش ــناخته بودن ــال ناش قب
ــان  ــا نش ــم جســمی آن ه ــز در تجس ــی نی ــوی اله ــای معن قدرت ه
داده می شــود. بــه عنــوان تمایــز در دســته بندی ایــن نیروهــا، 
ــش،  ــروی کش ــه، نی ــد، جاذب ــالش هدفمن ــای ت ــوان از نیروه می ت
رانــش و نیــروی ضربــه صحبــت کــرد؛ کــه همــه ی آن هــا موجــب 
تولیــد چیــزی هســتند که ماکــس ایمــدال، در برابــر نقاشــی انتزاعی 
قــرن 20، آن را »میــدان نیــروی ســطح تصویــر«  نامیــد کــه از آغــاز 
و همچنیــن تــا قــرن 20 بخشــی از هســته ی 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 نقاشــی هایش 
از ســوی دیگــر، مبتکرانــه عمــل می کنــد بســیار زیــاد اســت، ایــن 
ــر  ــت، و در براب ــر اس ــی تصوی ــع پویای ــه نف ــرو ب ــازی نی فیزیکی س
گفتمان هــای غیرواقعــی انتقــادی تصویــر، کــه حــول نیروهــای موثــر 

ــد. ــرد دارن ــد، کارب ــر می چرخن تصوی
ــرون  ــر ق ــای اواخ ــه بحث ه ــت ک ــان داده اس ــل، نش ــکل کمی مای
ــی  ــر توانای ــی آن ب ــای مذهب ــورد نقاشــی و عملکرده وســطی در م
خــاص تصاویــر در تحریــک انیمــای بیننــده در ایجــاد شبیه ســازی 
موثــر بــوده یــا بهتــر از آن، بــر حرکــت آن هــا تأکیــد می کنــد. باالتــر 
از همــه ، توانایــی شــبیه ســازی نیروهــای تصاویــر تقریبــاً در خــود 
حافظــه ایجــاد می شــود و ایــن نیــرو حتــی بیشــتر از متــون در ذهــن 

تاثیرگــذار خواهــد بــود.
چنیــن جمالتــی بحــث اصلــی ارســطو را در بر می گیــرد کــه در قرن 
ســیزدهم بــا ترجمــه ی جدیــد از عربــی کشــف شــد. ارســطو تأکیــد 
کــرد کــه وجــود تصاویــر درونــی از تصاویــر فانتــزی، کــه بــه نوبــه ی 
خــود مبتنــی بــر درک حســی هســتند، بــرای پردازش شــناختی، بــه 

ویــژه بــرای حافظــه ضــروری اســت.
ــر ایــن اســاس، حــدود اواخــر ســال 1300، جیووانــی بالــدی از  بناب
نقاشــی های کلیســاها بــه جهــت جنبه هــای روانشناســی دفــاع کــرد. 
ــی  ــر دارای ســه ویژگــی درون ــدی، تصاوی ــی بال ــه ی جیووان ــه گفت ب

: هستند
نخســت ، »بــه منظــور آمــوزش: تصاویــر بــه منظــور آمــوزش مــردم 
عــادی عمــل مــی کننــد، زیــرا تصاویــر در ذهــن ثابــت می شــوند، 

ــنتی! ــتدالل س ــد.« - اس ــت می گردن ــون ثب ــه مت ــه ک همان گون
دوم، بــه منظــور ثبــت رمــز و راز تجســم الگوهــای مقدس مســیحیان 
در حافظــه: ایــن الگوهــا می بایســت هــر روز جلــوی چشــمان 

ــد. ــرار بگیرن ــدگان ق عبادت کنن
ســوم، بــه منظــور برانگیختــن انگیزه ی دوســتی: زیــرا انگیزه دوســتی 
بــا چیزهایــی کــه دیــده می شــود بیشــتر از چیزهایــی کــه شــنیده 

ــردد. ــه می گ ــود، برانگیخت می ش
تابلــوی محــراب جوتــو کــه در ســال 1300 یــا 1310 نقاشــی شــده، 
)تحقیقــات راجــع بــه تاریخ اثــر همچنــان ادامــه دارد(، زخــم خوردن 

ــی از  ــرای یک ــو ب ــن تابل ــد. ای ــان می ده ــیس  را نش ــس فرانس قدی
نمازخانه هــای 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 
شــود. پرداختــه  »ســتیگماتا«  واژه  تعریــف  بــه  ضروری ســت 

ســتیگماتا، پدیده ایســت کــه احتمــاالً در تعــدادی از قدیســین 
مســیحی مشــاهده شــده  اســت و هیــچ توجیه علمــی قانع کننــده ای 
ــابه  ــی، مش ــار زخم های ــت آث ــن حال ــدارد. در ای ــود ن ــرای آن وج ب
زخم هایــی کــه موقــع بــه صلیــب کشــیدن مســیح در وی بــه وجــود 
آمــده بوده اســت، روی بــدن شــخص ظاهــر می شــود. اولیــن مــورد 
ثبــت شــده در ایــن مــورد مربــوط بــه قدیــس فرانســیس آســیزی 

اســت.
ــر  ــرن پــس از عیســی مســیح ب ــه اولیــن ق ــن اصطــالح ب ریشــه  ای
ــه غالطیــان، چنیــن  ــول، در نامــه خــود ب می گــردد کــه ســنت پائ

می نویســد
  »بعــد ازایــن هیچ کــس مــرا زحمــت نرســاند زیــرا کــه مــن در بــدن 

خــود داغ هــای خداوند عیســی را دارم«.
در ایــن متــن کــه بــه زبــان یونانــی اســت،  کلمــه ســتیگماتا کــه بــه 
ــده،  ــا زده می ش ــایی برده ه ــرای شناس ــه ب ــی ک ــی داغ و عالمت معن

ــت. ــتفاده شده اس اس
بــه گفتــه ی جولیــن گارتنر، تابلــوی زخم خــوردن قدیس فرانســیس 
شــاید اولیــن تابلــوی محــراب بــا قالــب بــزرگ باشــد کــه نمایشــی از 
سلســله مراتــب ارتبــاط بــا خــدا، روایت هــای وابســته بــه ماریــا یــا 
دیگــر مقدســین را بــه طــور کلــی بــه یــک صحنــه روایــی تبدیــل 
می کنــد. یــک نمونــه ی اصلــی از الگــوی تصویر-تاریــخ کــه بــه طــور 
ــام  ــه ن ــوم  ب ــر سیکســتن رینگب ــناس هن خالصــه توســط تاربخ ش

„Ikon to narretive“
یــا از آیکــون بــه روایــت و در حقیقــت همــان »هیســتوریا« فرمولــه 

شــده اســت.
فرانســیِس جوتــو بــه مخاطــب توجــه نمی کنــد، بلکــه بــه آن مظهــر 
ــازک ســوراخ  ــا خطــوط قرمــز ن آســمانی می نگــرد کــه بــدن او را ب
ــا مســیح(  ــری از مصلــوب شــده )ی ــه تصوی کــرده و بنابرایــن او را ب
تبدیــل می کنــد. گویــی او زیــر فشــار نیــروی قدســی عظیمی باشــد 
ــن فشــار شــدید، خــم  ــرض ای ــر او را در مع ــام حجــم پیک ــه تم ک

می کنــد.
شــکل منظــره  صخــره ای و بــه شــدت روشــن در پس زمینــه، حرکت 
ــه نظــر می رســد  ــن در حــدی ب ــد و همچنی آن را منعکــس می کن
کــه لبــه  تصویــر در پیونــد بــا تأثیــر یــک نیــروی عظیــم بــه عقــب 
رانــده شــده اســت  و لبــه  ســمت چــپ تصویــر را تحــت فشــار قــرار 

می دهــد.
بــا توجــه بــه افزایــش چشــمگیر زخــم هــا، مخاطــب در نقش شــاهد 
ــراه  ــو  ، هم ــرادر لئ ــه ب ــی ک ــرد. نقش ــرار می گی ــوری ق ــی ف عین
ــازی  ــی ب ــر قبل ــی تصاوی ــوب و در برخ ــع مکت ــیس ، در مناب فرانس
ــد. ــن نقاشــی او را ببین ــد در ای ــد. اگرچــه مخاطــب نمی توان می کن

ماننــد چشــمان لئــو مخاطبــان ایــن اثــر، بر طبــق دســتورالعمل های 
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معاصــر آن زمــان، می بایســت همچــون دریافت کننــدگان ایــن بارقــه  
الهــی در معــرض پرچمــی از نــور تابنــده ای قــرار بگیرنــد کــه انعکاس 
ــای  ــده ی  بال ه ــال داده ش ــره ج ــه ی نق ــمعدان ها در صفح ــور ش ن
فرشــته، نمایــان می کنــد. )بــه دلیــل اکسیداســیون، ایــن بال هــا در 
ــود را از  ــی خ ــندگی اصل ــده اند و درخش ــوه ای ش ــا قه ــول قرن ه ط
دســت داده انــد و دیگــر نیــروی جذابیــت نقــره را نمایــش نمی دهند.(

محراب هــای قدیمــی عمدتــا قدیــس فرانســیس را در حالی کــه آرام 
ــل  ــای قاب ــد  و زخم ه ــت می ده ــردم برک ــه م ــت و ب ــتاده اس ایس
دیــدن و شــگفت انگیز دارد، نشــان می دهنــد. ایــن نقاشــی ها شــواهد 
تصویــری بــرای وجــود ســتیگماتا یــا زخــم هــای مقــدس هســتند. 
ــه  ــن گون ــاد ای ــس از  ایج ــه پ ــود دارد ک ــی وج ــانه های مختلف افس
نقاشــی ها، مــردم زیــاد شــاهد معجزاتــی شــدند، و ایــن معجــزات را از 

نیــروی خــدا در ایــن زخــم هــا یــا ســتیگماتا می دانســتند.
ــوان  ــه عن ــس ب ــک قدی ــر ی ــار، تصاوی ــن ب ــرای اولی ــان ب ــن زم از ای
یــک جانشــین قدرتمنــد بــرای آثــار مقــدس  بــه نظــر می رســد،  در 
حالــی کــه در همــان زمــان بــدن فرانســیس در دیوارهــای پایــه ســن 
فرانچســکو اسیســی  مدفــون و از دیدهــا پنهــان شــده بــود. بنابرایــن 
ــس  ــتخوانی از قدی ــود اس ــک یادب ــه ی ــت ب ــه نمی توانس ــان ک انس
ــر او برســد. تقلیــد بصــری از  ــه تصاوی نزدیــک شــود، می توانســت ب

ــدن زخمــی فرانســیس حضــور فیزیکــی او را منســوخ می کــرد. ب
 بنابرایــن همانطــور کــه کالوس کروگــر بــه طــور مفصــل تجزیــه و 
تحلیــل کــرده اســت، کانــون مرکــزی کلیســا از همــان ابتــدا تــالش 
می کنــد تــا نمایشــگر فرم هــای متعــارف مقدســی باشــد کــه بــرای 
مخاطــب اگرچــه تکــراری اما قابــل پذیرش باشــد. تصمیمات کلیســا 
خیلــی زود بــه ســاخت پرتــره هــا و تابلو هــای شــبیه بــه مــردی از 

اسیســی و بــه رمزگــذاری خصوصیــات فیزیکــی او منتهــی شــد.
ــی  ــث اصل ــا بح ــی ب ــل توجه ــوازی قاب ــوع م ــتا موض ــن راس در ای

ارســطویی دربــاره نظریــه ادراک فرانسیســیان وجــود دارد:
در مــورد بــه تصویــر کشــیدن فرانســیس، ایــن فــرم بــود، نــه مــاده 

ــدن کــه حضــور و اثربخشــی آن را تضمیــن می کنــد. ب
بــه عنــوان مثــال همانطــور کــه مــوم بــه شــکل قالــب یک حلقــه در 
می آیــد، و از طــال یــا آهــن آن اثــر نمی گیــرد، بــا نشــان دادن ایــن 
فــرم تکــرار شــونده از فرانســیس، عبــادت کننــدگان نیــز تحــت تأثیر 
بیــان اشــکال قــرار می گیرنــد، چشــم و روح ایــن عبــادت کننــدگان 
در منطــق آن زمــان، بــه صــورت بصــری نقــش بــدن فرانســیس را 

ــد. ــت می کن دریاف
تصاویــر نقاشــی شــده  فرانســیس می خواهنــد عوامــل قدرتمنــدی 
بــرای شــهود باشــند و در عیــن حــال توجیــه خــود را از طریــق ایــن 
شــهود دریافــت می کننــد، زیــرا صحــت عملکــرد بازنمایــی را تأییــد 
ــره ای کالســیک   ــک اســتدالل دای ــم آن را ی ــه می توانی ــد ک می کنن

میم. بنا
ــادر  ــه ذهــن متب ــدی را ب ــس جدی ــر ســنت فرانســیس، قدی تصاوی
ــده  ــوی خــود، بینن ــر جــذاب معن ــق تصاوی ــه از طری می ســاخت ک
ــوع نگاهــش، ویژگی هــای ظاهــری او، حــرکات  را جلــب می کــرد. ن
و نگرش هــای او مطابــق اســت تــا بــه عنــوان یــک قدیــس 
ــی   ــوی جســمی و الگوی ــک الگ ــوان ی ــه عن ــی ب ــان، یعن خدمت رس

زنــده در زمــان حیاتــش - کــه خــود  نماینــده ی یــک امــر مقــدس 
ــود،  ــوی خ ــرادر معن ــرای ب ــر او ب ــود. تصوی ــش داده ش اســت- نمای
ــی اش عمــل  ــدس در طــول زندگ ــوی مق ــک کهن الگ ــوان ی ــه عن ب

می کــرد.
بنابرایــن جــای تعجــب نیســت که اولیــن زندگینامه نویســان رســمی 
او، تومــاس فــون چیالنــو  و بوناونتــورا ، او را مقلــد مقــدس و کاملی از 
مســیح دانســتند و حتــی بــه ســتیگماتای او در نقاشــی ها 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 نمازخانــه ی ســان دامیانــو در نزدیکــی اســیزی آغــاز می شــود. در 
ایــن اثــر از جوتــو، پســر جوانــی را در جلــوی تصویــر می بینیــم کــه 
در برابــر مســیح مصلــوب در ســاختمان کلیســایی خــراب و ویــران، 
زانــو زده اســت. و به طــور ناگهانــی معتقــد واقعــی مســیح می شــود. 
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 فرشــته ی مصلوب، 
ســرافیم  مصلــوب یــا همــان مســیح مصلــوب اســت. بنابرایــن ایــن 
ــن  ــط اولی ــر« توس ــوان »تصوی ــه عن ــع ب ــمانی در واق ــهود آس ش

ــت. ــده اس ــف ش ــان توصی زندگینامه نویس
اگــر بــه اولیــن زندگینامه نویــس او یعنــی بوناونتــورا اعتمــاد کنیــم، 
ــتیگماتا و  ــه س ــخصی ک ــن ش ــت، اولی ــهور اس ــه مش ــور ک همانط
ــای  ــرات زخم ه ــا تغیی ــت ها ی ــا، برداش ــانه ها، نقش ه ــم، نش عالئ
مســیح مصلــوب را دریافــت کــرد، فرانســیس بــود. ایــن ویژگی هــا، 
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 نشــانه ای بــه نــزد مســیح بوده 

اســت.
بــا ایــن وجــود، اینکــه فرانســیس، دو ســال پــس از مرگــش در ســال 
ــای  ــس شــناخته شــد، گروه ه ــوان قدی ــه عن ــاپ ب 1226 توســط پ
ــرای دهه هــای متمــادی  ــا ب ــر آن داشــت ت ــه کلیســا را ب وابســته ب
ــه را  ــن واقع ــی ای ــی و اصل ــارف قانون ــا نســخه متع ــد ت ــالش کنن ت
بــه صــورت یکپارچــه در زندگــی فرانســیس بیــان کننــد. در »ویتــا 
ــال 1229  ــود، و در س ــین ب ــه مقدس ــن زندگی نام ــه اولی پریما«،ک
ــداد در  ــن روی ــود، ای ــده ب ــته ش ــو نوش ــون چالن ــاس ف توســط توم
ــاره  ــود در آن اش ــف می ش ــیزی توصی ــی آس ــت ورده در نزدیک مون
می شــود کــه ســتیگماتا در پــی یــک مراقبــه طوالنــی رخ می دهــد 
و فرانســیس یــک »شــهود«  دریافــت می کنــد کــه در آن ســرافیم 

ــود. ــر می ش ظاه
ــهود را درک  ــه ش ــاتی ک ــر احساس ــا تغیی ــدس ب ــر مق ــه ام مقدم
ــو ، »او بیــن  ــه نقــل از تومــاس فــون چالن ــد، آغــاز شــد. ب می کردن
شــادی و غــم متنــاوب اســت«. یعنــی حــس غــم و شــادی مــدام در 
جریــان اســت. بــر ایــن اســاس، پــس از یــک مراقبــه طوالنی مــدت و 
بــا تأمــالت عمیــق ایــن »شــهود« را دریافــت می کنــد و عالئــم زخــم 

ــدن او ظاهــر می شــوند. ــر روی ب ــه تدریــج ب ب
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 
ــس  ــای عک ــس از تماش ــت پ ــه درس ــد ک ــی می کن ــه زن ــح ب صری
یــک آفریقایــی، فرزنــدی تیــره پوســت بــه دنیــا مــی آورد. در بســتر  
فکــری کــه بــه اواخــر دوران باســتان برمی گــردد، نیرومنــدی تصاویر، 

توانایــی دگرگونــی تخیــل و بــدن مــا را نیــز دارنــد.
در حــدود 40 ســال بعــد از گزارشــات تومــاس فــون چالنو، نســخه ی 
او بــا افســانه های بــزرگ  نوشــته بوناونتــورا جایگزیــن شــد. معجزه ی 
ــدادی  ــروز روی ــد، ام ــاره آن می نویس ــورا درب ــه بوناونت ــتیگماتا، ک س
دراماتیــک قلمــداد می شــود. زمــان و مــکان ظهــور آســمانی و تأثیــر 
ــورا می نویســد:  ــده اســت. پوناونت ــق مشــخص ش ــور دقی ــه ط آن ب
دقیقــاً در آن لحظــه کــه عالئــم زخم هــا آشــکار می شــوند، ســرافیم 
ــی،  ــیار نزدیک ــان بس ــپس در زم ــود. س ــر می ش ــز ظاه ــمانی نی آس
فرانســیس متوجــه محــو شــدن ویزیــون ســرافیم می شــود. ویزیــون 
ــی از  ــار حس ــیس دچ ــود و فرانس ــد می ش ــم ناپدی ــهود کم ک ــا ش ی
ــه  ــن لحظ ــت در ای ــردد و درس ــان می گ ــراب همزم ــادی و اضط ش
زخم هــا )کــه نشــانه ای بــر ایــن ویزیــون هســتند( ایجــاد می شــوند. 
همانطــور کــه در ادامــه خواهیــم دیــد، ایــن اختــالف روایی-تاریخــی 
ــون، فرانســیس  دارای اهمیــت فوق العــاده ای اســت. در ابتــدای ویزی
تصویــری از مصلــوب شــده را در وســط بال هــای فرشــته می بینــد. 
قلــب او آمیختــه از شــادی و غــم  می شــود و در لحظــه ناپدید شــدن 
ــر او وارد  ــراف س ــی اط ــه ی نوران ــه او و هال ــعه هایی ب ــرافیم، اش س
ــه خــورده اســت و  می شــود کــه  گویــی توســط یــک چکــش ضرب
گویــی او تمامــی زخم هایــی را کــه مســیح در لحظــه ی بــه صلیــب 
کشــیده شــدن داشــته را در ایــن لحظــه دریافــت می کنــد و از درون، 

ــرد. ــش می گی ــی آت گوی
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 می شــود. ایــن ســتیگماتا 
فقــط در دســتان فرانســیس ایجــاد نمی شــود بلکه در ســمت راســت 
زیــر دنده هــای او نیــز ماننــد مســیح ســتیگماتا بــه وجــود می آیــد.

ــا 1320 عــده ای  ــو در ســال 1285 ت ــا نقاشــی های جوت ــان ب همزم
ــی  ــارا فروگون ــر و کی ــد کالوس کروگ ــر، مانن ــان هن از تاریخ شناس
بیــان می کننــد کــه عــده ای از مورخــان فرانسیســکانی ماننــد روجــر 
ــاب  ــرون، و نویســنده کت ــاس، فرانســوا د م ــروس توم مارســدن، پت
فیورتــی )اوگولیتــو برونفورتــه( بــر ایــن بــاور بوده انــد کــه ایــن رویداد 
تنهــا یــک واقعــه ی 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.«
ــه  ــال ب ــتنده ای فع ــوی از فرس ــعه ی ق ــک اش ــر ی ــی دیگ ــه زبان ب

می شــود. وارد  پســیو  دریافت کننــده ای 
ــه صــورت مــداوم از تعاریــف زمــان فرانســیس بیــان شــده اســت  ب
کــه خیلــی از عرفــای آن زمــان بــا نشســتن در مراقبه هــای طوالنــی 
معجزاتــی را در بــدن خــود مشــاهده می کردنــد. امــا بــرای فرانســیس 
ایــن یــک موهبــت الهــی بــود کــه او را بــا دیگــران متفــاوت می کــرد.

بناونتــورا در تعاریــف خــود بیــان می کنــد کــه ایــن اشــعه ها در بــدن 
فرانســیس ماننــد مــوم مــذاب  و دارای حــرارت بســیار بوده اســت.

ــر جســم  ــه خــدا ب ــا مهــری ک ــداد ب ــن روی ــه ای مشــروعیت دهی ب
فرانســیس ایجــاد کــرد، پیش زمینــه ای بــرای ایجــاد مهــر در اقتصــاد 

و بازرگانــی اروپــا ایجــاد نمــود.
ایــن طــرز فکــر جدایی بیــن رویداد جســمانی یــا روحانــی در نیمه ی 
دوم قــرن 13 مهــم و مهم تــر می شــد و بــا توجــه بــه فعالیت هایــی 
بــود کــه بــه فرانســیس و فعالیت هــای علمــی در ارتبــاط بــا او مربوط 
می شــد. همچنیــن ایــن تحقیقــات پیش زمینــه ی تحقیقــات علمــی 

در زمینــه فلســفه طبیعــی در اروپا شــد.
امــا مهم تریــن دســتاورد آن زمــان در ارتبــاط بــا قدیــس فرانســیس و 
بــا توجــه بــه نقاشــی های جوتــو و تفاســیری کــه در زمینــه ی 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 می شــود، را زیــر ســوال ببرنــد. آن هــا 
پرســیدند کــه اگــر نــور بــه عنــوان یــک اشــعه بــه جســم فرانســیس 
وارد می شــود، و توانســته ســتیگماتا بــه بــدن او وارد کنــد، می توانــد 
کــه در ایــن نظریــه خدشــه ای وارد کنــد. از ایــن رو آن هــا تحقیقــات 
خــود را بــر روی نظریــات دنیــای شــرق ابویعقــوب اســحاق الکنــدی، 
ــا توجــه  ــد. ب ــو علــی الحســن بــن الهیثــم آغــاز کردن و بــه ویــژه اب
بــه نظریــات دانشــمندان شــرقی رابــرت گروستســتی و روجــر بیکــن 
بــرای اولین بــار  بعــد از دوران باســتان نظریــه هندســی بینایــی را در 

ــا منتشــر کردند. اروپ
ــه  ــوب ب ــیح مصل ــه از مس ــور ک ــعه های ن ــو، اش ــوی جوت در تابل
فرانســیس تابیــده می شــوند دقیقــا هماهنــگ بــا تئــوری هندســه ی 
نــور فرانسیســیکان و همچنیــن تئــوری شــرقی هندســه نــور اســت. 
ــر نشــان داده  ــور مرکــزی از ایــن اشــعه ها قوی ت ــه ای کــه ن ــه گون ب
می شــود. در ایــن تابلــو نشــان داده شــده کــه اشــعه هایی کــه نســبت 
بــه فرانســیس  دورتــر  هســتند ضعیف تــر از اشــعه هایی هســتند کــه 

ــد.  ــا او قــرار دارن در فاصلــه نزدیک تــری ب
روجــر بیکــن 1267 در کتــاب اوپــوس مایــوس  یــا کار بــزرگ، کــه 
ــرای  ــود، ب ــان ســفارش شــده ب ــاپ در آن زم نوشــتن آن توســط پ
ــا  ــمی ب ــر جس ــا ه ــورد ب ــور در برخ ــه ن ــرد ک ــان ک ــار بی اولین ب
توجــه بــه جنســیت آن جســم، بازتــاب خاصــی دارد. روجــر بیکــن 
می گویــد: همانطــوری کــه نــور آفتــاب از هــوا عبور کــرده و جهــان را 
نورانــی می کنــد، )آن هــا معتقــد بودنــد کــه آفتــاب قدرتــی روحانــی 
ــدرت  ــان ق ــا هم ــز ب ــا نی ــته ه ــت دارد.( »فرش ــری از بهش و تصوی

ــد.« ــت می کنن ــور حرک ــعه های ن اش
ایــن تئوری هــای آغازیــن زمینــه ی تئــوری نــور نیوتــن قــرار گرفــت. 
ــا »نظریــه حرکــت«  ــور، ایمپتــوس تئــوری  ی ــه جــز ن همچنیــن ب
نشــان می دهــد زمانی کــه جســمی در فضــا حرکــت می کنــد، 
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 می کردنــد. اگرچــه امــروزه 
می دانیــم کــه ایــن تئــوری اشــتباه نبــوده اســت و نیروهــای مقاومت 
ــوری  ــه تئ ــا اینک ــد. ب ــک ش ــا مکانی ــتیک ی ــوری بالیس ــه ی تئ پای
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ــا  ــت، ام ــرار می گرف ــد ق ــورد نق ــا م ــوی کلیس ــیار از س ــت بس حرک
همیشــه عارفــان فرانسیســکانا ایــن تغییــرات را ســریع تر و بــا هیجــان 

ــد. بســیاری می پذیرفتن
در قــرن 13 در کلیســاهای کاتولیــک بحــث بســیاری بــر ســر نیروهای 
مختلــف در آیین های مذهبی مســیحیت ایجاد شــد. برای دانشــمندان 
کلیســا ایــن پرســش مطــرح شــد کــه نیرویــی کــه از آثــار مقــدس بــه 
مــا می رســد، از نیــروی نهادینــه شــده در آن توســط خداســت یــا مــا به 
عنــوان یــک انســان ایــن نیــرو را بــه جســم یــا موقعیــت وارد می کنیم؟

تمــام موجودیــت کلیســا در نــزاع بــا ایــن پرســش عمــل می کردنــد، 
چــرا کــه قــدرت کلیســا را زیــر ســوال می بــرد.

پتــروس یوهانــس اولیــوی در قــرن 13 یکــی از اولیــن کســانی بــود که 
دربــاره ســرمایه داری ســخن گفــت. او بیــان کــرد کــه یــک صنعتگــر 

زمانــی کــه اثــری را تولیــد می کنــد، نیــروی خــود را وارد آن ســوژه 
کــرده و خــدا نقشــی در تولیــد آن نداشــته اســت. او نیــز پیش زمینــه  

ایــن تئــوری را نقاشــی جوتــو می دانــد.
درســت اســت کــه تمامــی تئوری هــای اســتفاده شــده تــا آن زمــان 
ــر حــال  ــا در ه ــد، ام ــد بودن ــورد تایی ــان فرانســیس م ــوز در زم هن
همــه ایــن نظریــات یــک هــدف داشــته اند 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 

ــم. ــا می کنی ــب اکتف ــن مطال ــان ای بی

تصاویر

ــو، ســتیگماتا )زخــم خــوردن( ســنت فرانســیس،  ــر)1(: جوت تصوی
ــوور ــس، ل ــالدی. پاری ــدود 1310/1300 می ح

ــو دعــا مــی  ــو، ســنت فرانســیس در ســنت دامیان ــر )2(: جوت تصوی
ــد.، حــدود ســال 1300 . آســیزی، ســنت فرانچســکو کن
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ــارا،  ــنت. کی ــدود 1100، س ــو، ح ــنت دامیان ــب س ــر)3(: صلی تصوی
آسیســی

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

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