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مقدمه 
تاریخهنرهایتجسمیتجسمشیوههایگوناگونبه
در هنر تاریخنگاران است. »تصویر« درآمدن بیان
با و دیدگاهی از کدام هر گوناگون فكری سنتهای
رویكردیمتفاوتبه»تصاویر«وسیرآنهاپرداختهوآنها
راعرضهکردهاند.بهعبارتیاینشیوههایتاریخنگاری
هرکدامنشاندهندةتلقیهاییخاصاز»تصویر«ونحوة
مواجهباآناست.بدونشکسنتتاریخنگاریآلمانی
ازوینكلمانبدینسومسامحتبزرگیدراین»بیان«
داشتهاست.سنتیغنیکهمرورآنمیتواندتلقیهای
این در کند. آشكار را »تصویر« از متنوعی و متفاوت
سنت این در افراد کلیدیترین از واربورگ آبی میان
از »تصاویر« خوانش طریق از واربورگ است. تاریخی
عهد و باستان دنیای از ویژه به مختلف، دورههای
است. »تصویر« از خاص »بیانی« دنبال به رنسانس،
بیانیکهاگرچهبهآسانینمیتواندبهشكلیمكانیكی
درمقام»ترفندها«یا»روش«هایتحلیلوتفسیرآثار
که میکند عرضه را دیدگاهی اما گیرد، قرار هنری
»همدلی«باآنمیتواندنیروبخشهر»بیانی«ازتصویر
درکلیتآنباشد.هدفاینمقالهتبیینرویكردخاص
فضای در عام تلقی در است. »تصویر« به واربورگ
مقدمهای مقام در بیشتر واربورگ ایران، در پژوهشی
برایفهمآیكونولوژیپانوفسكیفهممیشود،درحالی
کهبهنظرمیرسددامنةعالیقگستردةواربورگفراتر
ازاینرویكردخاصباشد.نحوهمواجهواربورگباتصویر
ومفاهیمخاصاودراینزمینه،رویكردواندیشهخاص
و پیشینیان از را او که رویكردی نشانمیدهد؛ را او
همعصرانخودوالبتهازشاگردانشمتمایزمیکند.در
اینزمینهمسئلةاصلیاینمقالهمبتنیبر»چگونگی«

خوانش»تصویر«نزدواربورگاست.
بدینمنظوردربخشنخستمقالهبهتبیینجایگاه
پرداخته آلمانی هنر تاریخنگاری سنت در واربورگ
متمایز جایگاه که میکند کمک تبیین این میشود.
واربورگدراینسنتغنیوپربارشناختهشدهوکلیت
تلقیخاصواربورگبه»تصویر«وخطوخطوطاصلی
روششناختیآندراینپیوستارروشنشود.دربخش
تدوین در واربورگ تأثیرپذیریهای مهمترین به دوم

منظومةفكریاشپرداختهخواهدشد.دراینبخشبه
ویژهبهنحوةخاصبرداشتواربورگازمفاهیمفردیش
نیچهورابرتفیشراشارهخواهدشد.اینامربرایدرک
ودریافتتلقیخاصواربورگازدورةرنسانسحیاتی
است.دراینزمینةمفهومیودربخشسوممقالهبه
تاریخنگاریواربورگپرداختهمیشود. مفاهیمکلیدی
بعدی«، »حیات مفاهیم بررسی که میرسد نظر به
این در میتوانند »بقا« و »خاطره« تصاویر«، »اطلس
نحوة زمینة در واربورگ فكری منظومة کلیت مورد
که نماند ناگفته کند. روشن را تصاویر به پرداخت
فلسفی و تاریخنگارانه بار بیشتر ایندست از مقاالتی
داشتهواگربخواهیمازروششناسیصحبتبكنیمباید
بگوییم،متنحاضربانوعینگاههرمنوتیكیبهاندیشهو
متنواربورگومفسراناوسعیدرارائهوشرحدیدگاه
اوداشتهاستتابدستدادنروششناسیایصرفاز
او.هدفواربورگفهماهمیتمسایلفلسفیومتن-
زمینهمرتبطباتاریخهنروتفسیرتصویراست.ذاتاین
مفاهیماینچنینهستندورویكردواربورگونگاهکلی
اوبهتاریختصویرنیزچنیناست.واگرمطالعهحاضربه
نمیشود، منتج مرسوم روششناسی یا گامبندی یک
سنخ از که اوست نگاه و تحلیل خود ذات از ناشی

تحقیقاتوروشهایمكانیكینیست.

۱. ۱. پیشینه تاقیق
درحوزهمطالعاتنظریوآکادمیکدرایران،درباره
تاریخ در واربورگ اندیشه و تاریخنگاری شیوه معرفی
تصویروهنرپژوهشهایزیادیانجامنشدهاست.در
از بخشی که کسی بهعنوان نصری امیر میان این
مطالعاتشبرحوزهتصویروآیكونولوژیتمرکزدارددر
تعدادیازمقاالتوکتابهایشبهواربورگپرداختهو
براینمونهفصلیازکتابتصویروکلمه)1۳97(رابه
در نیز مختاریان بهار است. داده اختصاص او اندیشه
تصویر« تفسیر و تحلیل در روش و »نظریه مقاله
شرح را تصویر درباره او دیدگاه از بخشی )1۳95(
فلسفه در کیهان و فرد کتاب در همچنین میدهد.
رنسانسنوشتهارنستکاسیرر)1۳91(،یداهللموقندر
بحث به واربورگ درباره مختصری مترجم مقدمة
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میپردازد.گذشتهازآندرکتابهاییازجورجوآگامبن
چیزها همه نشانگر ،)1۳97( تاریخ و کودکی چون
)1۳9۴(و...کهبهفارسینیزترجمهشدهاندمیتوانیم
در اما بیابیم. اختصار به را واربورگ مفاهیم از بعضی
کاربرد از نشانی و رد دانشگاهی رساالت یا مقاالت
نمیشود. دیده واربورگ دیدگاه و رویكرد مفاهیم،
تحقیقات در واربورگ اندیشه چون گفت میتوان
آکادمیکنمیتواندتبدیلبهیکروشگامبندیشدهو
قاعدهمندشود،بههمیندلیلساختارقدرتآکادمیک
نیزبهاونیازچندانیاحساسنمیکند.درتحقیقحاضر،
بهمنظورفهموتئوریزهکردناندیشهونوعنگاهواربورگ
بهتاریختصویروهنرسعیدرارائهبخشیازاندیشهو

مفاهیمکلیدیاوکردهایم.

2. ۱. حضور واربورگ گر ننت  لمانی تاریا نراری 
هنر

آیكونولوژیازمهمترینرویكردهادرمطالعاتتاریخ
با میآید. شمار به تصویر مطالعات همچنین و هنر
واربورگوشاگرداناواستکهآیكونولوژیرشدمییابد.
امامطالعاتتصویروتاریخهنررانبایدبهاینرویكرد
محدوددانستبلكهبایدآنرادرذیلتاریخنگاریهنر
تعریفکرد.واربورگنیزخوددرمطالعاتتاریخهنراز
آیكونولوژیفراتررفتهوبهدانشهنروتاریخفرهنگیو
تاریختصویرمیپردازد.البتهکهریشههایاینمسئلهرا
مورد و جست هنر« فرهنگی »تاریخ سنت در باید
قرن در اگرچه فكری جریان این داد. قرار خوانش
برمیگردد. قبلتر به آن سابقه اما شد، ظاهر نوزدهم
کتابزندگیهنرمندان،اثرجورجووازاری1)157۴-
که است بصری هنرهای درباره متن اولین )1511
نامید. کلمه، واقعی معنای به تاریخ، را آن میتوان
منزله به هنر، تاریخ برای کلی مشیای »وازاریخط
رشته،تنظیمکرد...اوبراهمیتنگاهکردنبهآثارهنری
ازچشمهنرمندواستفادهازتباینها،مثاًلتباینبین
طرحخطیورنگی،تأکیدمیکرد.اینروشهاباشواهد
مطالعه یا آیكونشناسی، و حامیان بررسی و مستند

معنایتصاویر،تكمیلمیشود«)فرنی،۶۶:1۳۸۳(.
امااولینابداعمهمدرروشهایتاریخهنربعداز

وازاریرایوهانوینكلمان2)17۶۸-1717(باپدید
از انجامداد،کهعبارتاست آوردن»تاریخفرهنگی«
استفادهازتماممنابعاطالعاتیمرتبطتابتوانهنررادر
زمینهفرهنگهایینشاندکهآنرابهوجودآوردهاست.
تاریخ جای به را، هنر تاریخ اولین واقع در وینكلمان
هنرمندان،نوشت.شیوهکاراودربردارندهبررسیدقیق
تشخیص و تعریف فني، پیشرفت تحلیل هنری، اثر
زیباییآرمانیوبررسیشواهدمستندبود.ردونشان
از فرهنگی تاریخ و تاریخنگاریهنر رادرسنت هگل
اینجامیتوانپیگرفت؛تأثیریکهبعدترنزدواربورگ،
برای کرد. مشاهده میتوان هم پانوفسكی و کاسیرر
هگل،شكلتاریخحاصلعملروحیجهانیاستکهدر
هردورهکاملترازدورةقبلخودراتحققمیبخشد.
بنابراین،شكلیکهآثارهنریبهخودمیگیرندپیشاز
عوامل تأثیر حتی یا و فردی اقدامات حاصل آنكه
روح مظاهر باشد، اثر خلق دوره در موجود اجتماعی
جهانیدرآندورهخاصاست.تابعیتاشكالهنریاز
روحعصروجهانبینیحاکم،نزدیکبهدیدگاههگلدر
دیده ولفلین مانند دوره این هنر مورخان دیگر نزد
میشود)گامبریچ،۴9:1۳97(.امامنظورازروحعصر
ارجاعگاهمستقیم اشارهداردومورد بهآن کههگل
مورخانهنرهمهستچیست؟برایفهمروحبایدبه
یا روح کرد. رجوع هگل زیباشناسی درسگفتارهای
فلسفهکههر و دین هنر، ازطریقسهگانة ،»Geist«
کدام،زیرعنوانهاییدارد،درنظامفلسفیهگل،خودرا
گاِم سه در زیباشناسی، واقع در میکند. آشكار
مهم منازل از یكی ُرمانتیک، و کالسیک سمبولیک،
پدیداریروح)امرمطلق(است.بنابراینآنچهکهگفته
شدپدیداریروحدرهنرباتاریخهنرجهانبیشوکم

.)Hegel, 1975: 303-550(هماهنگاست
درمیانمورخانهنر،شواهدیدردستاستکه
امر یک بهسان را زمانه روح ایده بورکهارت۳ یاکوب
اصطالح به بورکهارت بود. پذیرفته منطقی و طبیعی
قوم تصویر یا وسیع معنویای نقشه طرح خودش،
نگاشتیایگستردهیاتوصیفمردمجهانراریخت،که
همحوزههایمادیرادربرمیگیردوهمحوزههای
تحت زیادی حد تا آراء این در بورکهارت را. معنوی
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هدایتنظریههگلدربابتاریخقراردارد.درزمینةاین
تعینهایروحبایدیادآورشویمکهاغلبمیانسرشت
انسانوکارهایاوفرقمیگذارند،درتاریخ،اینفرق
وجودندارد؛انسانچیزیجزمجموعکارهایشنیست...
اقوامبشرهمانکارهایخویشاند)هگل،70:1۳79(.
دراینبسترایجادشده،رویكردبورکهارتبهویژهبرآبي
تاریخی تهیه واربورگ طرح گذاشت. تأثیر واربورگ
جامعازتصاویروتبیینفرهنگازطریقروانشناسی
بود.درپیاینامر،دایرهمسائلموردتوجهاوازبوتیچلی
وذهنیترنسانسایتالیاتافرهنگهایمردمانبومی
آمریكایشمالیرافرامیگرفت.آبیواربورگ)1929-
و تاریخ هنر، تاریخ مطالعه 1۸۸۶ در ،)1۸۶۶
باستانشناسیرادربنآغازکردومقاالتیدربارةتاریخ
تاریخ دربارة مقاالتی اوسِنر۴، ِهرمان همراه به دین
فرهنگیبههمراهکارللمپرشتومقاالتیدربارةتاریخ
او درآورد. نگارش به یوستی کارل همراه به هنر
مطالعاتشراتحتنظرهوبرتیانیتسچک5ادامهداد،و
رسالهاشدربارهدواثرازبوتیچلییعنیزایشونوسو
بهارراتكمیلکرد.سپس،بهمطالعهجدیهنررنسانس
فلورانسپرداخت.همچنینعالقهاشبهنجوممنجربه
مطالعاتیشدکهدرآثاریچون»هنرایتالیاوطالعبینی
انعكاس ،)1912( فرارا« در شیفانوجا، کاخ در جهانی
یافتهاست.واربورگدرآغازکارشتقریباًبهطورکامل
بهمنابعادبیایمیپرداختکهبرخاستهازنقاشیهای
مشهوریبودکهتوسطبوتیچلیکشیدهشدهبودنددر
تنظیم سمت به توجهاش عمرش پایان در حالیکه
تصاویرگزینششدهایجلبشدکهبررویلوحههای
بزرگوبهشیوهایچیدهشدهبودندکهایدةپنهانشده
باشد خود بیانگر بتواند خودش باید آنها پِس در
)Miziolek, 2000: 643(.مطالعهواربورگروشجدیدی

رابهتاریخهنرمعرفیکرد،یعنیآیكونولوژی،کهبعدها
توسطاروینپانوفسكیتوسعهیافت.

گرفتن نظر در با را آیكونولوژی دیدگاه واربورگ،
علمی روش او داد. بسط وسیعتری زمینه پس
پژوهشهایآیكونواوژیرانهتنهابهموضوعاتدینیو
تعیینکننده گستره توانست بلكه داد، سوق دنیوی
روشهایآیكونولوژیکرادرجهتدادنبهدانشهنرو

تاریخفرهنگیهنربهگونهایفراگیربهکارگیرد.ازنظر
دربردارنده باید همچنین آیكونشناسی واربورگ
پرسشهایاجتماعی-تاریخی،اجتماعی-روانشناختی
وسیاسیشود.»هنرتنهاازپایهتوسعهنمییابدوصرفاً
تأثیراتیدرونیکنظمخاصتاریخیبوجودنمیآورد،
تصویر آنرا و است سیستم از بخشی خودش بلكه
میکند-هرچندصرفاًازطریقمیانجیهاییاینکاررا
انجاممیدهد«)Diers, 1995: 67(.هرچنددرظاهر،این
با مرتبط کاماًل شمایلشناسی[ ]آیكونولوژی- نظریه
تحقیقاتواربورگبهنظرمیرسد،امادرحقیقتتنها
یكیازوجوهمرتبطباآناست.ارنستگامبریچدراین
امری واربورگ نظر در »شمایلنگاری مینویسد: باره
منزله به اقداماتش برخی به غالباً او بود... حاشیهای
»شمایلشناسی«اشارهمیکرد،امااینشمایلشناسی
بلكه نبود، تمثیلها و نشانهها از مجموعهای مطالعه
تعاملمیانفرمومحتوادرتقابلمیانسنتهابود«
)نصری،۴۴:1۳97(.واربورگدرمقامیکمورخکارش
راشروعکرداماحتیقبلازچرخشقرنازآنچهدرآن
زمانبهعنوانتاریخهنرسنتیشناختهمیشدجداشده
بود.ازآنجاکهاوزمینهمطالعهاشراهمچونیکرشته
حقیقتاًتاریخیادراککردهبود،نقدسبكیمعمولیا
تحلیلفرمالآنزمانازنظراونابسندهونارسامیآمد.
»واربورگمعموالًیکمورخهنرانگاشهمیشود،اماکار
اوبهمقاومتدربرابرزیباییشناختیکردنهنرمیگراید
کهآگامبندرنخستینکتابخودبهنقدآنمیپردازد،
رشتهاش پایهای نگرش نهادن کنار به واربورگ کار
استدالل واربورگ .)Kishik, 2012: 12( میانجامد«
میکندکههرتمدنیساحتهایگوناگونیداردوهنر
هرتمدنباساحتهایمختلفآنتمدن)دین،فلسفه،
است. مرتبط اجتماعی( زندگی و سیاست ادبیات،
بنابراین،مطالعههنریکتمدنفقطمبتنیبرارزشهای
زیباشناسیوفرمیآنهنرنیستوبرایفهمکاملآن
بایدباآنوجوهنیزآشناشد.»آثارهنری،هراندازهکه
و موقر زیباشناختی لحاظ از و پرتفصیل و پیچیده
باشكوهباشند،ازنظرواربورگاساساًهمچونتصاویری
انواع دیگر کنار در باید که میشدند گرفته نظر در
تصاویرواسنادقرارگیرندواینكهبایدهمچونشاهدی
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.)Diers, 1995: 69(»تاریخیدرنظرگرفتهشوند


2. یانکراه م اهیم واربورگ
صورتهای و الهامات، تاریخی، سرچشمههای
اموری شامل واربورگ نظر مورد مفاهیم نخستین
شكل را منسجم کل یک ضرورتاً و بوده گوناگون
در بیان پیوستگی مورد در داروین دیدگاه نمیدهند.
انسانهاوحیوانات،وهمچنیننظریهنیچهدربارهتضاد
امور این جمله از دیونیزوسی امر و آپولونی امر بین
هستند.عالوهبراین،کاراوتحتتأثیرنظریههایزبانی،
دارد قرار خودش زمان انسانشناختی و پزشكی،
همچنین .)Schankweiler, Wuschner, 2019: 221(

تناظرهاییبیناندیشهواربورگباگوتفریدالیبنیتس۶را
مثال برای میان این در و کرد، مشاهده میتوان
»]مفهوم[مناداو،بادرونیکردنجهان،بهنظرمیرسد
Ramp-( کهبرداشتواربورگازنمادرامطرحمیکند«
مكتب و مدرن امر تأثیر همچنین .)ley, 1997: 48

فرانكفورتراازطریقماکسوبرودیگرمعاصرانش،و
آدورنو، تئودور و لوکاچ، گئورگ چون شخصیتهایی
میتواندرآثارشبهدستداد.درموردوالتربنیامین7
نیز،یکخطآشكارتأثیررامیتوانمشاهدهکردکهدر

ادامهبیشتربهآنخواهیمپرداخت.
پیوستگی، رد دارد، اشاره پانوفسكی که آنگونه
کلبودگیوکلیتفرهنگیدراندیشهدیلتایبهواسطه
 Panofsky,(بورکهارتوریگلبرواربورگآشكاراست
10 :1991(.بهعنوانشاگردیاکوببورکهارتودانشجوی

به هامبورگی محقق کار تمام مورخ، لمپرشِت کارل
kulturhis- تاریخی فرهنگی- پژوهش وقف ]وضوح
torisch[شدهاست.البتهشایدتعجببرانگیزنباشدکه

باتوجهبهحرفهخودش،واربورگتحتتأثیرمورخانی
چونبورکهارتولمپرشتبود.»کسانیکهدامنهدانش
تاریخیرا]بهگونهای[توسعهدادندکههنروفرهنگرا
جدید رویكردهای آنها دومی، مورد در و، دربرگیرد
جامعهشناختیوروانشناختیراپیشکشیدند.بهویژه،
رنسانسدرمقامخاستگاهمدرنیتهتوسط »بازکشف«
بورکهارتطنینعالیقخودواربورگرادرخوددارد.با
وجوداینكهواربورگمدیوناینافرادنوآوراست،امااز

متعاقب ترکیب و تاریخ خود-محدودگر تقسیمبندی
اجزایآنتوسطآنهاناراضیاست.درعوض،اودرپی
این ناهمگونی بر وسیله بدین تا بود جدیدی راههای
نشانههایمتعدد و اشكال به نگاه ازطریق دورهویژه
رنسانس دوره در باستان عهد بعدی حیات با مرتبط
.)Schankweiler, Wuschner, 2019: 221(»تاکیدگذارد
درردگیریخطوطاندیشهواربورگدرکناربورکهارت
تاثیردونفردیگرکاماًلمشهوداست:فردریشنیچه۸و

رابرتفیشر.

۱. 2. فرگریش نیچه
اساساً واربورگ فرهنگی مطالعات اصلی خطوط
نیچهایاست؛ازنظرهردونویسنده،خوانشفرهنگ
آپولونی دیونیزوسی- دوگانة معنای حول کالسیک
میچرخد.همچنین،هردویآنهاازطریقمیراثعهد
باستانکالسیکبه]مطالعه[امروزمیپردازند؛نیچهبر
اینباوراستکهدرحیاتدوبارهنمایشتراژیک،منبعی
برایرستگاریزیباشناختیامرحاضررایافتهاست،و
حداقلدرنوشتههایاولیهاش،اینامررابااُپرایواگنر
یكیمیگیرد.اواینامررادرمقابلفرهنگسقراطی
آتنباستانقرارمیدهد.نزدواربورگ،اینبعدآپولونی
فرهنگکالسیک،ارزشهایشدرموردخویشتنداری،
اسطوره به نسبت آغازین زخم برکشیدن و عقالنیت،
 Warburg,( میشد تقلید آن از باید که بود نمادین

.)2009: 274

عهد از خوانش در نیچه و واربورگ عالیق بین
باستانورنسانسانطباقآشكاریوجوددارد،اماگاهی
دیدگاههایشاندرمواردکلیدیازهمدورمیشوند،یک
واگراییقابلتوجهکهدرآنهردوبهرنسانسبهمثابة
یکپیوندگاهاساسیدرظهورمدرنیتهاهمیتیمشابه
میبخشند.»توجهبهموضوعاُپراازاینجهتاستکه
به ازمقاالتکمترشناختهشدهاش واربورگدریكی
بحثدربارهتاریخآغازیناُپرامیپردازد...امادرآنبه
تاحدودیمتفاوتمیرسد.موضوعموردعالقه نتایج
واربورگتقابلبینمیانپردهاولوسوماست...واربورگ
دراینتضادنشانهدیگریازدیالكتیکمربوطبهفرهنگ
شور یک بین که دیالكتیكی میبیند، را رنسانس



72

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ ۴۱، زمستان 1400

در اومانیستی آشكار کاماًل آموزش یک و دیونیزوسی
واضح بنابراین، .)Rampley, 1997: 46( است«  نوسان
استکهبیننیچهوواربورگاشتراکاتیاساسیوجود
بازشناخت میان، این در ویژگی مهمترین و دارد،
مشترکآنهادرموردخصیصهدیالكتیكیرنسانساست

کهدرادامهبهآناشارهخواهدشد.

2. 2. رابرر فیشر
نكتهمهمیکهدراینجابایدیادآوریکرداینكهیكی
ازاهدافرسالهدکترایواربورگساختنظریهایدرباره
مفهومهمدلیبود.ازاینرو،کارشیکبنیانفلسفی
داشت،کهبرطبقآندیالكتیکرنسانسراازطریق
مفهومهمدلیتئوریپردازیمیکرد.دراینمیانمقاله
فیشردربارههمدلییعنی»دربارهمفهومبصریفرم«
واجدجایگاهمهمیاست.ریشههایعالقهیفلسفیبه
در همه از بیشتر و آلمانی رمانتیسیسم در همدلی
در است. نهفته تئودور فریدریش فیشر، پدر ایدههای
مقالهفیشر،درضمنبحثازهمدلیبحثتقابلبین
»دیدن«منفعالنهسادهدرمقامیکفرآیندفیزیولوژیكی
به »نفوذ از فیشر آنجا میآید. پیش کردن« »نگاه و
داخل به »نفوذ این بنیان میگوید، پدیدار« داخل
پدیدار«عبارتاستازانگیزهایتقلیدی،زیرا،همانطور
کهاواشارهمیکند،»خلقاحساسدرمفهومشباهت
نهفتهاست.آنرانمیتوانهمچونهماهنگیایدروِن
و ابژه بین هماهنگیای مقاِم در آن بلكه دانست ابژه
احتمااٌل تقلید مفهوم بر پیشدرآمد این است«. سوژه

.)Ibid: 45(لحظهایکلیدیدرمتنفیشراست
فیشردومسئلهاساسیومهمدیگررااینجامورد
بر تأثیرش سرشت که مسائلی میدهد، قرار بررسی
واربورگراروشنمیسازند،یعنی،تحلیلاشدرمورد
فیشر این، از گذشته رؤیا. مورد در تحلیلش و تخیل
محرکهای که است رؤیا عمِل در که میکند اشاره
این میشوند. همدالنه نمادهای به تبدیل فیزیكی
برداشتازصورتبندینماددررؤیابهطورکلیتبدیل
بهالگوییبرایصورتبندیهمدالنهنمادمیشود.»این
پیكربندیعقایدنهتنهادرتفسیرفیشرجایگاهمهمی
با فیشر نسبت فهم در ابزاری همچون بلكه دارد،

میل واربورگ است. مهمی نقش دارای نیز واربورگ،
شدیدیبهگرفتنرّدزندگینمادهاازخاللخاستگاه
همدالنهنخستینشاندارد،وموازنه]ذهنیت[نخستین
توجه چرا اینكه بر است دلیلی رؤیا و ناخودآگاه با
مطالعات به معطوف آخرش کارهای در واربورگ
شد. وینولی10 تیتو و سیمون9 ریچارد روانشناسانه
استفاده فیشر همدالنه نمادگرایی نظریه از واربورگ
کردهبعدهااوازاینروشدرتفسیررنسانسبهرهبرد«

.)Ibid: 46(

3. 2. بوتیچلی و یوانش فرهنگ رنهانا
نظریههمدالنهفیشروبرداشتواربورگازآن،در
پیوندفلسفیبامفاهیماودررسالهاشدربارةبوتیچلی
قراردارد.هدفواربورگدراینرسالهتثبیتخصلت
گفتمانمتعلقبهعهدباستاندرفلورانسقرنپانزدهم
از خاص تصویری میرسد نظر به که هدفی است،
به مربوط تصویری یعنی، میکند، تأیید را واربورگ
بازسازییکقلمروفرهنگی،اجتماعیوتاریخیویژه.
عمیقاً عنصری به را تصویر واربورگ بازسازی، این در
تاریخیوپویاتبدیلکرد)Agamben, 1993: 138(.به
و پانزدهم قرن فلورانس فرهنگی قلمرو احیای نظر
احیایرنسانسدرکل،هدفاصلیمطالعةبوتیچلینزد
طریق از واربورگ پژوهشهای مسیر است. واربورگ
مطالعاتشدربارهتاریخفرهنگیفلورانس،برایمثال،در
جهتشناختمنابعاختربینانهتصاویربهعنوانمنابعی
عهد میراث انتقالدهندههای مهمترین میان در که
باستانقراردارندپیشمیرود)Diers, 1995: 71(.واین
مسیربخشمهمیازمطالعاتکارهاوعالیقواربورگ
راشكلمیدهد،زیراهمچونیکنقطهمحوریدرگذار
ازنمادبهتمثیلفهمیدهشدهاست،وبهعنوانیکدوره
انتقالی.واربورگدورهرنسانسراهمچونشكلدهنده
یکمرحلهگذرامیداند-گذارازیکمرحلهبهمرحله
دیگر،کهدرآنبازنمایینمادیننخستینجایخودرا
Ram-( بهشیوهتمثیلی-نشانهشناختیمدرنیتهمیدهد

.)pley, 1997: 50

واربورگ،درمطالعهاشدربارهبوتیچلیکهدربارهدو
درباره ویژه، به است، بهار و ونوس زایش یعنی او اثر
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به اثر دو این در متحرک« فرعی »لوازم مفهوم نقش
بحثمیپردازدوآنجاتالشداردتاازیکتفسیرساده
توضیح طریق از واربورگ برود. فراتر هنری تاریخ
تناظرهایبینتابلوهایبهار،زایشونوس،وپدیدارهای
مختلفدیگرمرتبطبافرهنگقرنپانزدهمفلورانس،
همچونشعرپولیزیانویامجسمهآگوستینودیدوچیو،
فلورانس از صغیر عالم یک مقام در را بوتیچلی آثار
دورانرنسانسموردخوانشقرارمیدهد.میتواندید
طبیعت بر تمرکزش مطالعه این در واربورگ که
دیالكتیكیازآِنخودسازیعهدباستانتوسطرنسانس
است.اینتاکیدبروجهدیالكتیكیرنسانسدربسیاری
دیده باستان« ایتالیای و »دوِرر ازجمله او مقاالت از
روی بر واربورگ وسواسگونه تمرکز هدف میشود.
قرن فرهنگ که است امر این دادن نشان رنسانس
فقدانی خود- باستانی معنای هم فلورانس پانزدهم
دیونیزوسیرابازتولیدکردهاستوهممعنای»شكوه
و انسان زندگی واربورگ نظر به را. آپولونی ساکن«
دارد قرار قطبی دو فضای این در بشر تاریخ تمامی
)مختاریان،2۶:1۳95(.کاسیرراینفضایدوقطبینزد
رنسانس دوره »در میدهد: اینگونهشرح را واربورگ
ایجاد تنشی حالت آدمی اندیشه در تا است ضروری
واقع فلسفی گذشته با واقعی گسست هیچ شود.
وجود اعالم اندیشه تازه پویایی یک بلكه نمیشود،
توازن تا میشود کوشش واربورگ، گفته به میکند.
پرتحرکنوییایجادشود«)Cassirer, 2000: 75(.این
برداشتدیالكتیكی-دوقطبیدرادراکواربورگازنماد
نیزدیدهمیشود.ازنظرفیشِرکهتر،بازنمایینمادین
جادویی- قطب یكی است، نوسان در قطب دو بین
پیوسته،کهدرآننمادوامرنمادپردازیشدهدرهم
ادغاممیشوند،ودیگریقطبمنطقی-گسستی،کهدر
آنیکرابطهمبتنیبرگسستبیننمادوابژهاشبرقرار
نماد از واربورگ دریافت .)Rampley, 1997: 49( است
نیزبیشتربهواسطهاینحقیقتمعنیمییابدکهدرکار
اوتصویرصرفاًهمچونبایگانییکتجربهتاریخیخاص
عملنمیکند،بلكهنشانآنتجربهرانیزباخوددارد.
ترسیم از نمادی بهمثابة تصویر، که است این منظور
همدالنهدربارهدیگری،خودتبدیلبهدیگریایمیشود

کیفیت نمادین بازنمایی است. شده همدلی او با که
نمادینخودراازدستمیدهد،تمایزبینتصویروابژه
نمادینآنازهمفرومیپاشد،وتصویرتابعاینهمانی
همدالنةیكسانیمیشودکهابژهبازنماییشدهاشتابع
نظریات از نماد مورد در واربورگ دریافت است. آن
بعداً چنانکه و، ادبی سمبولیسم درباره رمانتیکها
روشنخواهدشد،ازبیاعتباریهمزمانتمثیلتوسط

آنهاناشیمیشود.
دراینجا،اشارهبهنقشخاطرهوتمثیلمقایسهای
راباوالتربنیامینپیشمیکشد.افزونبراین،مفهوم
نزدیكی پیوند شد اشاره پیشتر که دیالكتیكی تصویر
تعریف تمثیل همچون بنیامین که چیزی آن با دارد
یعنی بنیامین رساله .)Johnson, 2012: 17( میکند
کردن دگرگون با آلمانی تراژیک نمایش خاستگاه
به که ریشهدار بسیار زیباشناختی رومانتیسم نظریات
از میکردند، نگاه تحقیرآمیز نگاهی با تمثیل
محدودیتهاییکمطالعهفیلولوژیکمرتبطبهدورهای
تا رفت فراتر آلمانی ادبیات در شده گرفته نادیده
نظریهایرادربارهتمثیلعرضهکند.الزمبهذکراست
که،توجهواربورگبهویژگیدیالكتیكیفرهنگرنسانس
»درآمد در بنیامین ادعای به توجهی قابل شباهت
انتقادی-شناختی«دررسالهاشداردآنجاکهمیگوید
»ایدههاتنهاوقتیانرژیمیگیرندوزندهمیشوندکه
 Rampley,( میشوند« جمع آنها دور حدود و غایات

.)1997: 52

نكتهقابلتوجهدیگرتناظربیندریافتمنادگرایانة
الیبنیتس به بنیامین خود ارجاع و نماد از واربورگ
اطلس در همهجا از بیشتر شاید، تناظر این است.
واربورگیعنی»ِمِنهموسینه«خودرانشانمیدهد.این
پروژهناتمامرامیتوانازبسیاریجهاتچونهمتایی
تجسمیبرایمفهوممونتاژدرپروژهپاساژهایبنیامین
تفسیرکرد.»درپروژهپاساژها،بنیامینبهیکبازنمایی
روشن،وعینیازحقیقتدستزدهاست،بازنماییای
مرئی را فلسفی ایدههای تاریخی تصاویر آن در که
ذات قطعهوار تصاویر در که است معتقد او کردهاند؛
]تصویر[بهصورتعینیپدیدارمیشود.بنیامین،حتی
باصراحتبیشترینسبتبهواربورگ،معتقداستکه
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هرکدامازاینتصاویرشبیهیکمنادالیبنیتسیعمل
میکنند.هرکدامازآنهایکدایرهالمعارفبالقوهاست
John-( کهواجدارزشمعرفتشناختیعظیمیهستند«
son, 2012: 17(.بنیامیندراینجادرپیتسخیرپویایی

خاطرهبود،]پویاییای[کهبوسیله»تصویردیالكتیكی«
دنبال را تبارشناسیای آنجا او است، شده برانگیخته
میکندکهبیانگرمفهوم»vom Wort zum Bild«یعنی
»ازجهانبهتصویر«است)Ibid: 16(.دراینزمینهمتیو
رمپلیمقایسهایمیانواربورگوبنیامینانجاممیدهد.
روش همتای که میگیرد نتیجه مقایسه این از او
دیالكتیكیبنیامینرامیتواندرآیكونولوژیواربورگ
توصیف چنین صراحت به را هدفش واربورگ یافت.
حافظه کارکرد خصوص در جدیدی »نظریه میکند:
که همانطور .)۴5 :1۳97 )نصری، تصاویر« انسانی
اشارهشداینتناظر،بیشترازهمهجادراطلسواربورگ

خودرانشانمیدهد.

3. م اهیم برنازنده منظومة فکری واربورگ
۱. 3. اطلا تصاویر

الهه تقلید به واربورگ که تصویر اطلس نوشتن
منهموسینه11 آنرا یونان، اسطورهشناسی در خاطره
کلمه حقیقی معنای در شد، آغاز 192۴ در نامید،
و هنر درباره واربورگ مطالعه در نهایی، چرخش
اینكه نكته میکند. ترسیم را رنسانس کیهانشناسی
»درزمانواربورگقالباطلستصویرییککاربست
تثبیتشدهبود؛ودراینمیانیكیازپرخوانندهترین
آثارتاریخهنریدرقرننوزدهماطلستصویرارنست
War-( میشد« استفاده مدارس برای بودکه 12 نسیَم
burg, 2009: 275(.واربورگباتغییرمفهومنقشهنگارانة

یک»اطلس«)کهنخستینباردراطلس1595ِمرکاتور
برای استعارهای همچون آن که شد باعث شد(، ارائه
پیونددادنمطالبکیهاننگارانهوتاریخ-هنریعمل
ادعاهای و مادی کنشهای او دیگر، عبارت به کند.
را نوزدهم قرن اطلسهای به مربوط معرفتشناختی
پذیرفت)Johnson, 2012: 10(.درسهنسخهازاطلس
تصاویرکهمامدارکآنرادراختیارداریم،واربورگاز
تصاویر این است. گرفته کمک تصویر هزار دو حدود

نمادین،کهدربردارندهدورهایتاریخیازبابلباستانتا
وایماردرآلماناست،وقتیدرکنارهمقرارگرفتهوبه
ترتیبچیدهمیشوند،مقدراستکهدریافتیبالواسطه،
وکلیازحیاتبعدیتصاویرانباشتهازشور،کهزندگی

درجریانرابهتصویرمیکشندرابپرورانند.
هدفواربورگاینبودکهاطلسرابهنهادیبرای
تاریختصاویر،هنروفرهنگدرکلیتتبدیلکند،وبه
اینهدفازطریقفرمجدیدیازبازنماییعلمیدست
برای را سازماندهنده اصلی همچنین ایده این یابد.
که میکند فراهم ابزار یک بهمثابة تصویر اطلس
موضوعشرامدیونخودتاریخاستوهمچنینمدیون
کار-خاطرهتاریخیپژوهشگریکهخودرادرمقامیک
چنین .)Diers, 1995: 73( میبیند فرهنگ تاریخدان
نوشتاریباکمکنمودارهایمتعدد،تمایلبهگزینگویه
مشخصاتی با استعاره- به مدام توسل و واژهسازی، و
وظرفیت تواناییمتعجبکردن، ابهام، اختصار، چون
از تنها نه واربورگ که است این مؤید آموزشی-
صورتهایقراردادیگفتماندانشگاهیفاصلهگرفته،
بلكه،درحالبررسیصورتیازتفكراستکهتمایزبین
واژهوتصویررانیزبهدردسرافكندهاست.واربورگدر
و کنارمیگذارد را آیكوننگارانه الگوی تصاویر اطلس
گونهدیگریازآیكونولوژیرامطرحمیکند.اواینجابه
مسئلهدرکنارهمدیدنتصاویرتوجهمیکند.»هدف
واربورگایناستتاحرکتبینتصاویرراشرحدهد.او
علمتاریخهنرخودرامنهموسینهنامید،کلمهاییونانی
برایحافظه،کهاصلراهبردیاشترسیمنقشهفرهنگ
اروپاییبود،گشودندقایقیکهدرآنهاتصویردرچیزی
چونردحافظهگذشتهخودراآشكارمیکند.اینروش،
برای بود یكدیگر کنار در همسان تصاویر دادِن قرار
یافتنشباهتهاوتضادها...واربورگاینامرراچونیک
تاریخهنربدونمتنتوصیفمیکرد...اصلمشابهیدر
نظمدادنبهکتابخانه1۳اووجودداشت،کهمبتنیبر
اصل»همسایهخوب«بودکهدرآنراهحلیکمسئله
نهدرکتابیکهدرپیآنبودیدبلكهدرکتابکناریآن
این در واربورگ .)Murray, 2010: 85( داشت« قرار
رهیافتتوالینظامهایکالمییاتوالیجمالتراکنار
قرار نظر مد را تصاویر توالی آن، بهجای و میگذارد
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که است رویكردها این .)5۳ :1۳97 )نصری، میدهد
اطلسراکارمتفاوتیمیکرد،چراکهآنمستقیماًتاریخ
انتقالنمادهای بلكه هنررنسانسرامستندنمیکرد،
کالسیکدرسرتاسرفضاودرگذرزمانرادنبالکرده،
ایجاد کار فرایند در که معنا و کارویژه تغییرات و
.)Warburg, 2009: 275( میکرد ترسیم را میشدند
بعدی، حیات مفاهیم متضمن نمادها انتقال مسئله

استمراروالبتهپاتوسفرملاست.

2. 3. حیار بلدی تصویر
از مجموعهای را خودش کار مجموعه واربورگ
مستنداتکهنروانشناسیبیانانسانیمیداند؛نشان
تاریخ از گذر سنتی، هنر تاریخ دگردیسیهای دادن
فرمها، سبکها، در را خود که روان تاریخ به اشیاء
نمادها،خیاالتوباورهابهبیاندرمیآورد)مختاریان،
2۸:1۳95(.اماهدفاوپیوندمیانتصاویرواینمنابع
نوشتارینبود،بلكهبیشترچگونگیانتقالباورهابود.او
عالقهبهتاریخفرهنگیپسپشتاینتصاویرداشت.
برایاوکلروندانتقالاینتصوراتازباستانبهقرون
در چیزی چه اما داشت. اهمیت رنسانس و وسطی
طبیعتاشكالتثبیتشدهعهدباستانوجودداردکه
باعث چیزی چه داد؟ بقا و استمرار اجازه آنها به
در شد مشخص دوره یک در باستان عهد »نوزایش«
حالیکهدورانهایدیگر-بامیراثتصویرییكسان-آن
میراثراتبدیلبهیکداراییزندهنكردند؟بایدگفت
کهاینحیاتبعدیتصاویراستکهمتضمنامتدادآنها

درادواربعدیوپیوستگیایدههااست.
مسئله مرکزی- مفهوم بقا یا بعدی1۴« »حیات
اصلِی-آبیواربورگومكتبواربورگیتاریخهنراست.
Nachleben اصطالح از آن برای واربورگ واژگان در
استفادهشدهکهمیتوانبهحیاتبعدی)بقا،استمرارو
دگردیسی(تصاویرونقشمایههابوسیلهآنارجاعدارد.
برداشتواربورگازمفهومحیاتبعدییابقاکهدرمتن
مطالعاترنسانسشكلگرفتهاست-عرصهایدرپیوند
باتعریف]مفاهیِم[احیاونوآوری-الگوییزمانیرابرای
از متفاوت اساساً که است گرفته فرض هنر تاریخ
الگوهایدیگریاستکهدرآنزماناستفادهشدهاست

)Didi-Huberman, 2003: 273(.اینبرداشتدربردارنده

یکشیوةبهطورقطعانسانشناختیدرزمینهتجسم
تاریخمندیفرهنگاست.»دراینسطح،واربورگدر
حالبسطتحلیلهایبورکهارتواحیایارزشمفاهیم
دیالكتیكیبورکهارتیایچون»تاریخوشمایلنوعی«،
 Ibid:(»فرمونیرو«،»نهفتگیهاونقاطعطف«بود«

.)274

دربحثاز»حیاتبعدي«تصاویر،واربورگمدعی
تالشبرایایجادروشیبودکهتاریخهنررابهمعرفتی
دربابتصاویرمبدلسازد.درنظراوتاریخهنرفقط
گردآوریمجموعهایازاطالعاتتاریخیدرزماننیست
کهتأثیرآثارقبلیبربعدیرانشاندهد.»واربورگبر
ودر امتدادمییابند بودکهتصاویردرزمان باور این
ادواربعدیدرهیئتهایدیگرینمودارمیشوند.نمونه
هنرمندان آثار در حرکت بازنمایی در میتوان را آن
رنسانسیمالحظهکرد«)نصری،۴7:1۳97(.واربورگ
اینجابحثحرکترامطرحمیکند.اینمبحث،یكی
دیگرازویژگیهایغالباندیشهواربورگاست.روشی
کهدرآناثرهنریمیکوشدسوژهرادرکنشضبط
کند.»واربورگتاریخهنررابرایادراکودیدنبدنهای
اولین که گشود لحظهای همان در حرکت حال در
منتشر کنند بازنمایی را آنها میتوانند که تصاویری
شدند«)Murray, 2010: 86(.درواقع،ازنظرواربورگ،
یا جنبش احساسی هر برای شیوه یا اصل مهمترین
ساندرو درباره رسالهاش در واربورگ، است. حرکت
تزیینی و ظاهری حرکت به ویژهای توجه بوتیچلی،
چیزهاییمانندحرکتچینخوردگیهایپارچهیامو
دربادداردوآنراتحتعنواندیناموگَرم15مطرحمیکند.
مفهوممهمدیگردراندیشهواربورگودرنسبتبا
است. »پاتوسُفرمل1۶« مفهوم بعدی، حیات مفهوم
همانطورکهگفتیم،مفهوم»حیاتبعدی«بهحیات
اینجا ارجاعدارد. تأثرات بعدیتصاویر،نقشمایهها،و
ایدهاشدربارهنوعی نظریهواربورگژرفاندیشانهترین
آن طریق از که داد بسط را »یادآورنده« عامل
که کند ترغیب را خود نظارهگر میتواند پاتوسُفرمل
شورعاطفیذخیرهشدهرادوبارهآزمودهوتجربهکند
)Schankweiler, Wuschner, 2019: 221(.مفهومحیات
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بعدیپاتوسُفرملهابهواسطههمدانشگاهیودوستش،
جولیوسفانشلوسرکهیکمورخهنربودطرحشد.
واژه از اوقات گاهی واربورگ شلوسر، فان همچون
انگلیسی»survival«کهازانسانشناسیفرهنگیتیلور
]وام[گرفتهبود،استفادهمیکرد.اموراستمراریافتهیا
از بعد حتی که هستند فرهنگیای پدیدارهای بقایا
اضمحاللشرایطیکهآنهارابوجودآوردهاستتدوام
مییابند.بنابراین،وقتیکهواربورگازواژهحیاتبعدی
پایداری او میکند، استفاده پاتوسُفرمل با ارتباط در
صورتبندی خالل از را مشخصی عاطفی احساسات

.)Ibid: 222(هنریآنهادرنظردارد
بازمینهایروانی،واربورگتصاویررادرتاریخهنر
همچونموجوداتیدرحرکتدرنظرداشت.اینگونه،
ازنظراو،تاریخهنربهمنزله»رشتهایپاتولوژیک«خود
رامینمایاند.برایمثال،واربورگ،درکتابشدرمورد
پاتوس17 باستانشناسانه دانش را پاتولوژی بوتیچلی،
در میتوان آنرا سرانجام که مینامد باستان عالم
رنسانسایتالیاوفالندرشاهدبود)نصری،50:1۳97(.
واربورگبرمبنایچنیننگرشیدربابتاریخهنربه
طرحایدة»پاتوسفرمل«میپردازد.دراینزمینه،»کار
چگونه که شده امر این پیگیری صرِف واربورگ
موضوعهایخاصانباشتهازشوِرمتعلقبهعهدباستان
درهنروتفكرغربپدیدارشدند.درعینحالکهآنها
بهطرزشگفتانگیزیدررسانههاوزمانهایمتفاوتی
قبیل این که، است معتقد واربورگ شدند. تكرار
پاتوسُفرملها،بهعنوانابزارهایهنریهمیشگیبیان
میمانند« باقی شدید عواطف وساطت نتیجه در و
اینحالتهایعاطفی)شامل )Johnson, 2012: 14(.کلِّ

عواطففعالوآرامروحانسان،مطابقمفاهیم»تقارن«
و»هماهنگی«،بهمتانتیاصیلوپیكاریخشمگینانه،
فراقیغمگینانهورقصیبیپروا،عملقهرمانیوآرام،
غموشادی،ترسوخلسه،عشقوتنفر(نزدواربورگ،
برایبیانیمطلوبموردنظراوتقلیلیافتیعنیمفهوم
پاتوسُفرملهاکهبرایقرنهااعتبارخودراتداومداده
 Panofsky,( مینمود جلوه طبیعی امری ما نزد و بود

.)1955: 268

اشارهشدکهاینواژهتصویرهایباستانیازتأثریا

شورکهنالگوییراانعكاسمیدهد.کاسیررآنرامعادل
.)Cassirer, 2000: 75(بیانشورهاوهیجاناتمیداند
شوروهیجاندرنسبتباتأثروامرعاطفی.»کارآبی
واربورگدربسطاینمفهومرامیتوانبهمثابهنظریهای
که ]نظریهای[ کرد، توصیف تأثر درباره قطعهقطعه
تأثر، صورتبندی با مرتبط موضوعات هم میتواند
چرخشوانتشارآن)اقتصادامرعاطفی(وهمزمانمندی
وتاریخیتآنراموردتوجهقراردهد...ازنظرواربورگ،
مانند نخستینی جسمانی تأثرات با پاتوسُفرملها
مستی،وجدوشور،رنج،وچیزهاییازاینقبیل،پیوند
 Schankweiler, Wuschner, 2019:( دارند« نزدیكی
»پاتوسُفرمل« کلمه که است اشاره به الزم .)220

و دوِرر مقاله درباره گفتگویی حین در بار نخستین
ایتالیایعهدباستان،ظاهرشد.درآنمتنواربورگاز
اینکلمهبرایاشارهبهژستتدافعیاورفئوس،کهدر
واربورگ میکند. استفاده است، رسیدن قتل به حال
بیانی، ]حاالت[ تبارشناسی یک که میکند ادعا
تصویرهایی به را اورفئوس مرگ از دوِرر تصویرگری
مشابهدرآثارآنجلوپولیزیانو1۸ونوشتههایاُویدوصل
میکند.اینجاواربورگعالقهایبهتحولسبکهاندارد،
بلكهعالقهمندبهتكرارفرمالبیانشورهاییاستکه
یکزنجیرهتقلیدیراشكلمیدهند.هرچند،منظوراز
چهره به[ ]مربوط عواطف بیان مطالعه پاتوسُفرمل
نیست.»]دراینتصویر[واربورگشورعاطفی،یاپاتوس
رانهدرچهرهالهههایاهرکدامازسهشمایلتصویر
پیچوتاب در ونوس، موهای چین در بلكه دیگر، شده
سرخوشانهگلبرگگلهادربادمیبیند...اینعناصِردر
جنبشبهمانندلوازمفرعیعملمیکنند.واربورگآنها

.)Ibid: 226(»را»لوازمفرعیمتحرک«19مینامد
بهاحتمالزیاد،برداشتفرویدیازمفهومنشانهبه
پاتوسفرمل بر داللت متحرک سنگواره یک مثابه
واربورگوزمانمندیخاصشدربارهفراموشیوبازگشت
 Finch,( دارد« نابهنگامیاش و خروش فراموشی، از
بنیان فهم برای دیدی-اوبرمان باور به .)2017: 286

آن بر واربورگ که تاریخی«ای »روانكاوی متافیزیكی
تأکیدمیکندبایدبهاینبرداشتفرویدنگاهکرد.واین
چیزینزدیکبهبرداشتموردنظرآگامبنازآناست.
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یا هنرمند، ذهن در یا هنری، کار در »پاتوسُفرمل«
در باتصویرهاییکهدقیقاً آنها یافتنمیشوند: مورخ
واربورگ آنچه دارند. انطباق شدهاند ثبت اطلس
میخواهدبا»پاتوسُفرمل«و»یادنگاشته«هاو»تصاویر«
بدستآوردنهنشانهها،ونمادها،بلكهنشانگرهااست؛و
چیزی کند پیریزی نتوانست که بینامی« »علم آن
استهمچونیکفراپیمودن،یکارتقایجادوتوسط
Agam-( ابزارهایخودش،یکدیرینهشناسینشانگرها

.)ben, 2009: 56- 57

3. 3. یاطره و تصویر
نكتهمهمدیگردرارتباطبامفاهیمحیاتبعدیو
مسئله »واربورگ است. خاطره مفهوم پاتوسُفرمل
تاریخ بعدی حیات ]مسئله[ ضمِن در را خاطره
که مسئلهای میکند: مطرح تصاویر و نقشمایهها
)چنانکهخودواربورگدرنظردارد(ازنقطهعطفهای
میرود« فراتر فرهنگها بین مرزبندِی و تاریخنگاری
با نسبت در خاطره .)Didi-Huberman, 2003: 280(

حیاتبعدیوشور-پاتوسفرمل،یادمانهایگذشتهرا
حفظمیکند.واربورگدرضمنبحثازتاریختصاویر
آخر سالهای واربورگ میکند. روشن را مسئله این
عمرشراوقفپیكربندیتصاویربهمنظورکشفعمق
وپویاییخاطرهتاریخیمیکند.وبدینمنظور،یكیاز
نمودهایبرجستهمربوطبهتاریخاشكالوکارویژههای
نظر در »خاطره« منطقی دستگاه یک چون را هنر
میگیرد)Diers, 1995: 60(.اواشارهمیکندکه»وظیفه
خاطرهاجتماعیبهگونهایآشكارخودرانشانمیدهد:
بایادمانهایگذشته،ایننیرو ازطریقتماسمجدد
بایدقادرباشدتامستقیماًاززیرخاکگذشتهبرخیزد«
)Rampley, 1997: 52(.بهاینترتیب،برداشتواربورگ

بامفاهیم ازمفهومپاتوسُفرملبهطورجداییناپذیری
زمان طول در عاطفی شور اینكه از پرسش و خاطره
چگونهمیتواندذخیرهشدهوتدوامیابدمرتبطاست.در
ازمفهوم نوعویژهای اودربارهخاطره- نتیجه،فرضیة
اگر است- گرفته فرض بعدیآنرا حیات که خاطره
جدیگرفتهشود،بایددریافتماازآنچهیکواقعیتیا

پدیدارتاریخیاستراعمیقاًتغییردهد.

تازهتریدر واربورگهمچنین،درضمنمطالعات
نمایش بین رابطه بر که مطالعاتی باروک، دوره مورد
درباره بحث به نیز دارد تمرکز قدرتطلبی و باروک
خاطرهمیپردازد.دراینآنجامسئلهاساسیواربورگ
خاطرهاجتماعیاست،کههمبهعنوانیکابزارنجاتو
بحث، این در میکند. عمل پسروی کانون یک هم
اشارهبهنقشخاطرهوتمثیلهمچنینمقایسهایرابا
والتربنیامینپیشمیکشد،مقایسهایکاماًلآشكاربا
توجهبهتالشهایبنیامینبراینزدیکشدنبهحلقه
در عالیقش سرشت به توجه با خصوصاً، و، واربورگ

.)Ibid: 54(خاستگاهنمایشتراژیکآلمانی
واربورگدریادداشتهایسالهایبعدبهاینباور
و خاطرات مخزن همچون را ناخودآگاه که میرسد
انگیختارهایسرکوبشدهبفهمد،دیدگاهیکهمبنای
نظریهاشدربارهخاطرهجمعیراشكلمیدهد.واربورگ
طوالنی استمرار ]مسئله[ ضمِن در را خاطره مسئله
تاریخنقشمایههاوتصاویرطرحمیکند.مفهومخاطره،
درارتباطباروششناسیواربورگ،پرسشیاستدرباره
مواجه بهعنوان آنها به او که آنچه نشانههای انتقال
میاندیشد. تهدیدآمیز بیرونی نیروهای با تروماتیک
»واربورگدرموردتحلیلآیكونشناسیکبهمثابهالزمة
جهانی مقیاس یک در تصاویر کوچ درباره تأملی
یا حرکت، حال در تصویِر از برداشت این میاندیشد.
وسیلهانتقالتصویر،معناییسراسرنماازتاریخجهانبه
آندادهآنرابهدرونمفهومفراگیریازنیروهایتكاملی
هم به را زمانی روابط و وسیع جغرافیایی مناطق که
متصلمیکنندمنتقلمیکند.اینجا،استفادهازاصطالح
ردخاطرهبهواربورگکمکمیکندتاوضعیتانتقال
ردپاهایخاطرهراتعیینکند«)Finch, 2017: 288(.رد
خاطره،دیناموگرمونماداصطالحهاییهمارزدراندیشه
واربورگهستندکهبرایارجاعبهلحظهایازانباشتی
نیرومندکهازیکرخدادشدیدوغالباًتكراریمشتق
شدهوقادربهثبتخودشبهطرزنازدودنیدرخاطره

جمعیبهمثابهیکاثرمادیاستاستفادهمیشوند.

4. انکقاگها به رویکرگ واربورگ
اندیشهومفاهیمواربورگدردورهخودشوبعدتر
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جانب از آنها از بعضی که گرفته قرار انتقاداتی مورد
شاگردانخوداومانندپانوفسكیوزاکسلبودهاست.در
موردنسبتواربورگوپانوفسكیبایدگفتکهاگرچه
ارائه را پانوفسكی مشخص فرمولبندی واربورگ
نمیکند،امااینبهاینمعنانیستکهچنینالگوییرا
درکاربستپژوهشخوددرنظرنداشتهاست.درنگاه
آنهاشباهتهاییوجوددارد.وقتیکهاودرسال191۸
ازپیوندتاریخهنرودینشناسیبرایبهبودروشهای
سبکشناسی از یا میگوید سخن فرهنگ مطالعات
مطالعاتفرهنگیاازیكیشدنتاریخهنرودینشناسی
همه فرهنگ، مطالعات تصاویر تاریخ آزمایشگاه در
نشانگرنزدیكیرویكرداوباپانوفسكیاست)مختاریان،
2۸:1۳95(.هرچنددرنهایت،»پژوهشواربورگ،در
فرهنگی- پژوهشی باید را پانوفسكی، دیدگاه مقابل

.)Diers, 1995: 62(»تاریخینامید
بهاینترتیب،اگرچهتأثیردیدگاههایواربورگرا
میتواندرکارهایپانوفسكیدید،اماپانوفسكیبعداز
مهاجرتشبهامریكا،راهخودرارفتوروشواربورگرا
درجهتایدههایخودتغییرداد.ازمنظرپانوفسكی،
رهیافتواربورگمطالعهتاریخچهدگردیسیموتیفهای
هنریوتعاملآنهابامتوناست.اینرهیافتدرنهایت
نخستین تلقی این اما میشود. مبدل آیكونولوژی به
تحریفپروژهواربورگبود.همچنینگامبریچتصدیق
نزد را بعدی حیات مفهوم پانوفسكی که میکند
کرد. بیاعتبار بعدی هنر تاریخنگاران از نسلهایی
میتوانگفتکهاینردکردنحیاتبعدیاحتماالًاز
اینجاناشیمیشودکه»پانوفسكیدرپیفهممعنای
نقشمایههاوتصاویراست،اماواربورگچیزبیشتریرا
یا»قدرت« »نیرو« آنها، ادراک»زندگی« میخواست؛
 )Leben, Kraft, Macht( واژگاِن آنها- غیرشخصی
اصطالحاتیهستندکهواربورگبهکارمیبرداماآگاهانه
ازتعریفآنهااجتنابمیورزد.ازنظرواربورگ،هنرنه
صرفاًیکموضوعسادهمربوطبهسلیقه،بلكه»پرسشی
آنهایک از نظرهیچكدام از تاریخنگاری بود. حیاتی«
مسئلهسادهگاهشمارینبود،بلكهآننوعیشورشبود،
Di-( فرهنگ« یک طوالنی استمرار درگیِر زندگیای
علیرغم ترتیب، این به .)di-Huberman, 2003: 282

تحسینهاییکهازواربورگشدهاست،مسئلهبقانزد
پانوفسكیجایخودرابهیكیازعواملتأثیرگذاردیگر
میدهد-وپرسشازشور،کهدراندیشهواربورگبهامر
دیونیزوسینیچهایگرهخوردهاست،نیزجایخودرا
بهمسئلةشمایلنوعیوسرمشقمیدهد.دراینمسیر،
کردن تاریخی در زاکسل20 فریتز تالش به پانوفسكی
و پانوفسكی پیوست. واربورگ مفهومی چهارچوب
زاکسلخودرامحدودبهکاربستمفهومحیاتبعدی
دریکقلمروگاهشناختیکردهاند،قلمروییکهواربورگ

مستقیماًدرآنکارنكردهاست.
یكیاززمینههاییکهارنستگامبریجبهواربورگ
انتقادواردمیکند،نقدبهمفهومبقااست.»گامبریچدر
ردایدهواربورگدرموردبقا،دوکارالزمبودتاانجام
را بقا مفهوم دیالكتیكی ساختار باید نخست، دهد.
ریتم یک که کند انكار باید او یعنی، کند؛ بیاعتبار
دوتایی،متشكلازهمبقایاوهمنوزایشها،زمانمندی
سازماندهی را نقشمایهها و تصاویر آلوده یا ترکیبی
طرح در موضوع دومین میبخشند. ساختار و کرده
]آرای[ به بازگشت از بیش چیزی مستلزم گامبریچ
آنتوناسپرینگرنیست،]بازگشت[بهدورهبندیمجدد
.)Ibid: 276(»تمایزبینمفاهیمبقاواحیانزداسپرینگر

5. نکیجه  یری
علیرغمگسستگیدرکلیتکارواربورگ،امابااین
او اندیشه در را پیوسته سیر یکخط میتوان وجود
تشخیصداد.اندیشهواربورگشاملاینمطالبهونیاز
میباشد؛ تاریخی علم یک هنر تاریخ که میشود
از گستردهتری زمینه در سوبژه ادغام برای مطالبهای
تاریختمدن،کههدفشتحقیقیمیانرشتهایاست؛به
منظوربسطمیدانمطالعات.بهاینترتیب،کارواربورگ
درمرزرشتهتاریخهنرقراردارد،پژوهشاوبارشتههای
انسانشناسی،قومنگاری،روانشناسیوزیستشناسی
همپوشیدارد.اینحرکتدرمرزتاریخهنروهمپوشانی
بارشتههایمختلفبهاوکمکمیکندتاهمآیكونولوژی
خاصخودراتوسعهدادهوهمازآنفراتربرودوعلم
تصویرخاصخودراشكلدهد.بدینترتیب،پژوهشهای
دادههای انباشت همچون صرفاً نباید را واربورگ
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فیلولوژیکتفسیرکرد.دراینعلمتصویرنزدواربورگ،
شكل را او کار اساس که نظریای فرهنگی- دیدگاه
میدهدوبنیانفلسفیاندیشهاشحایزاهمیتهستند.
ازاینفضایبینارشتهایوفلسفیایدههایفوقالعاده
چشمگیریدراندیشهاوشروعبهشكلگرفتنکردند؛
مانندحیاتبعدی،پاتوسفرمل،حرکت؛ایدههاییکه
حولمفهومبقامیگردند.واربورگمفهومبقایتصاویر،
رادرضمندرکنارهمدیدنتصاویریاتوالیتصاویر
بهطرقبیشمارو اشارهمیکند.هنریکدورهخاص
درجاتمتفاوتیمیتواندبامذهب،فلسفه،ادبیات،علم،
باشد... متصل دوره اجتماعیهمان زندگی و سیاست
توالیتصاویریادرکنارهمدیدنتصاویرهمانروش
تفسیرتصاویرنزداواست.بدینترتیب،واربورگتالش
داردتاازیکتفسیرسادهتاریخهنریفراتربرود.الگوی
واربورگیکشیوةجدیِدبازنماییزمینةانسانشناختی
در واربورگ اندیشه اصالت پیشنهادمیکند. را تصویر
ترکیبیکهاوازهمهاینرشتههایمختلفساخته،و
آنهارابهیکنظریهخاطرهاجتماعیمتصلکردهاست،
تایکانسانشناسیتاریخیازسنتکالسیکراشكل
ایدههای دهد،ریشهدارد.دریکجمعبندی،خوانش
واربورگ،مخصوصاًازمفهومکلیدیپاتوسُفرملوبقا،
رامیتواندرسهوجهودرنسبتبامفهومتأثرتفسیر
قادر را ما پاتوسُفرمل مفهوم نخست، وجه در کرد:
میسازدتابهاحساسعاطفیدرمقامکیفیتیفرمال
توجهکنیم.دروجهدوم،ایدةصورتبندیپویابراین
نكتهتاکیدمیگذاردکهمفهومتأثردرواقعمیتوانددر
در و عامذخیرهشده، بهطور تصاویر در و هنر ابژهی
طولزمانومكانمنتقلشود.ووجهسوم،کهبهوجه
اخیرپیوستهاست،اینكه،ایدهاحساسعاطفِیقاعدهمند
ماراقادرمیسازدتاجریانتاریخمندیمفهومتأثررا

تئوریزهکنیم.

پی نوشت ها
1. Giorgio Vasari.
2. Johann Winckelmann.
3. Jacob Burckhardt.
4. Herman Usener.
5. Hubert Janitscheck.

6. Gottfried Leibniz.
7. Walter Benjamin.
۸.واربورگنیچهویاکوببورکهارتراهمچوندونوعمتضادپیامبر
توصیفمیکند،کهاولیرویبهآیندهداشت،ودومیرویبه

.)Agamben, 2005: 60(گذشته
9. Richard Semon.
10. Tito Vignoli.
11. Mnemosyne
12. Ernst Seeman.
1۳.»کتابخانهواربورگازلحاظساختارفكریوسازمانبندیایدة
همه و اندیشه تاریخ قلمروهای همه روششناختی وحدت
 Cassirer,( رادرخودتجسمبخشیدهاست« جریانهایآن

.)2000: xiii
14. survival.
15. dynamogram.
16. pathos-formel.
فلسفه در باید را »pathos« پاتوس کلمه معنایی ریشههایی .17
یونانباستانوبویژهمتونافالطونوارسطوجستجوکرد.دراین
دستگاهفكرینیزاستفادههایگوناگونداشتهاست.در»فرهنگ
اصطالحاتفلسفییونان«معانیمختلفیچونرویداد،تجربه،
مصیبت،شورواحساسبرایآنآمدهاست.»پاتوسدرعامترین
کاربردبهمعنایواقعهایکهرویدادهاستبهکاررفتهومرجع
آنهمزمانبهاتفاقرخدادهونیزشخصیکهازآنرخدادتأثیر
حوزه به آنرا دامنة کلمه این دوم کاربرد دارد. اشاره گرفته
اخالقیاتمیکشاند.ازنظراندیشهفلسفی،کاربرداخیرمفهوم
پاتوسبررویدادیکهبرتنتأثیرداردونیزرویدادیکهنفسرا
متأثرمیکند،داللتدارد.بررسینسبتپاتوسوبدنباافالطون
شروعمیشود...افالطونبهآنهمچونکیفیتیفیزیكی)کهبه
بخشجسمانینفسنظردارد(وپدیدهایاخالقینگاهمیکند...
به لذتمیداند و بردرد مبتنی را پاتوس ارسطوهنگامیکه
.)Peters, 1967: 154(...همینبعدجسمانیپاتوسنظردارد
18. Angelo Polizianos.
19. bewegtes Beiwerk )moving accessories(.
20. Fritz Saxl.
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