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چکیده

گونه شناسي، روشی برای تفسير كتاب مقّدس است كه بر اساس آن، برخي افراد، رخدادها، اعمال و مكان هايی كه در عهد عتيق از 
آنها سخن رفته است، به مثابة اخباري پيشين از مسيح، يا رخدادها، اعمال و مكان های مرتبط با وی، آن چنان كه در عهد جديد 
مندرج است، قلمداد مي شوند. عناصر اين نسبت هاي گونه شناختي، عبارت از »گونه ها« در عهد عتيق و »پادگونه ها« در عهد 
جديد دانسته مي شوند. در اين سيستم بر وحدت ميان عهد عتيق و عهد جديد تأكيد مي شود و عهد جديد به مثابة تحّقق عهد 
قديم قلمداد مي گردد. از اين روش در فهم و تفسير كتاب مقّدس، به ويژه بخش هايي هم چون مكاشفة يوحنا، و نيز ديگر متون 
ديني مسيحي، استفادة فراوان شده است. اما استفاده از تفسير گونه شناسانه به كتاب مقّدس محدود نبوده است. اين روش در 
فهم و تفسير آثار هنري نيز تأثير بسزايي داشته است. اهمّيت اين روش تفسيري به حّدي است كه بدون شناخت آن، فهم چرخة 
روايِي تصاوير در برخي از كليساهاي قرون وسطا و چرايي نحوة چينش و مجاورسازي تصاوير بر روي ديوارهاي آنها امكان پذير 
نخواهد بود. در مقالة حاضر چگونگي كاربرد اين روش در تفسير هنر مسيحي قرون وسطي، مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد 

و اصول حاكم بر اين روش تفسيری برشمرده می شود.

كلیدواژهها: گونه شناسي، هنر مسيحي، قرون وسطا، تفسير اثر هنري

* دكترای فلسفه هنر
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مقدمه

آن چنان كه آشكار است تاكنون روش های مختلفی برای 
تفسير آثار هنری، و از جمله هنر مسيحی قرون وسطا، 
عرضه و به كار گرفته شده است. برخی از اين روش ها، 
در  مدرن،  دوران  در  چه  و  وسطا  قرون  دوران  در  چه 
در  و  برخاسته اند  هنری  آثار  از  غير  منشأيی  از  اصل 
مفّسران  و  هنرمندان  از  غير  گروه هايی  سوی  از  ابتدا 
اساس،  اين  بر  قرار گرفته اند.  استفاده  آثار هنری مورد 
از روش های تفسيری  آثار هنری  گاه روش های تفسير 
كتاب مقّدس نشأت گرفته اند. از جملة مهم ترين نمونه ها 
است.  گونه شناسی1  تفسيری  روش  خصوص،  اين  در 
گونه شناسی، در اصل، روشی برای تفسير كتاب مقّدس 
گسترده ای  ميزان  به  و  فزاينده   به طور  كه  است  بوده 
استفاده  مورد  نيز  مسيحی  هنر  تفسير  و  فهم  برای 
آباء  توسط  نخست  روش  اين  اگرچه  است.  گرفته  قرار 
و  فهم  منظور  به  مسيحی  متقّدم  فيلسوفان  و  كليسا 
تفسير كتاب مقّدس تبيين و بسط يافت اما كاربرد آن 
فهم  و در  نماند  هرگز در حيطة متون مقّدس محدود 
آفرينش  فرايند  در  آن  متعاقب  و  آثار هنری،  تفسير  و 
هنری، نيز تأثيرات بسزايی بر جای گذاشت. اين روش 
در هنر مسيحی قرون وسطای متأّخر، به ويژه در غرب 
جهان مسيحّيت،از چنان اهمّيتی برخوردار شد كه آن را 
رايج ترين صورت تفسيري بازنمود يافته در هنر دانسته اند 
نه  به عبارت ديگر، گونه شناسي   .)Hughes, 2006: 177(

فهم  شيوه های  ماندگارترين  و  رايج ترين  از  يكی  تنها 
معناي تمثيلي كتاب مقّدس در قرون وسطا بوده، بلكه 
هم چنين شيوه اي تفسيري بوده كه بيشترين تأثير را بر 

هنرهاي تجّسمی بر جاي گذاشته است.
گونه شناسی را ، به طور خالصه، به »پيش گويی در 
مندرج  افراد  و  وقايع  اساس  بر  مسيحی  دين  خصوص 
 Cross & Livingstone,) در عهد عتيق« تعريف كرده اند
1649 :1997). در دانشنامة دين و اخالق، گونه شناسي به 

مثابة »علم يا هنر كشف و تفسير پيشگويي هاي پيامبرانه 
در خصوص شخص مسيح يا در خصوص آموزه ها و اعمال 

اشخاص ذكر شده در عهد  و  وقايع  اساس  بر  مسيحي 
عتيق« تعريف شده است (Darbyshire, 2003: 500) و 
فرهنگ جديد كتاب مقّدس آن رابه مثابة روشي براي 
بر اساس كتاب مقّدس تعريف كرده  تاريخ نجات  بيان 
است كه بر اساس آن، برخي از بخش های اولية كتاب 
مقّدس به مثابة پيشگويي از بخش های بعدي آن در نظر 
گرفته مي شود يا برخي از بخش های بعدي، ظهور مجّدد 
 Bruce,) يا تكميل بخش های اولّية آن دانسته مي شود
1226 ,1994). در برخی از پژوهش ها، تصريح شده است 

كه اين پيش گويی جنبة تمثيلی، معنوی يا عرفانی دارد 
(Darbyshire, 2003: 501). با در نظر گرفتن اين تعاريف، 

به طور كلّی می توان مهم ترين مواّد تفسير گونه شناسانه 
را عبارت از اشخاص، اعمال، رخدادها و مكان ها دانست. 
در نتيجه، گونه شناسی، به عبارت دقيق تر، عبارت است 
از روشی تفسيری كه بر اساس آن، برخي افراد، رخدادها، 
اعمال و مكان هايی كه در عهد عتيق از آنها سخن رفته 
رخدادها،  يا  مسيح،  از  پيشين  اخباري  مثابة  به  است، 
اعمال و مكان های مرتبط با وی، آن چنان كه در عهد 

جديد مندرج است، قلمداد مي شوند.
دوره های  در  مقّدس،  كتاب  مفّسران  از  بسياری 
به  روش  اين  از  استفاده  با  تا  كوشيده اند  مختلف، 
وحدت ميان عهد عتيق و عهد جديد حكم كنند. رابطة 
گونه شناسانة ميان عهد جديد و عهد عتيق در اين بيان 
عهد  »در  است:  شده  جمع بندي  آوگوستين،  ظريف 
عتيق، عهد جديد مستور است و در عهد جديد، عهد 
عتيق مكشوف است« (Bruce, 1994, 1226). اين كار در 
واقع از طريق برشمردن طرفين نسبت های گونه شناسانه 
می گرفت.طرفين  انجام  جديد  عهد  و  عتيق  عهد  در 
يعنی  »گونه ها«،  از:  عبارتند  گونه شناسانه  نسبت های 
عهد  در  كه  مكان هايی  و  اعمال  رخدادها،  افراد،  همان 
افراد،  همان  يعنی  »پادگونه ها«،  و  شده اند؛  ذكر  عتيق 
رخدادها، اعمال و مكان هايی كه از پيش توسط گونه ها 

تجسم شده  بوده اند و در عهد جديد بيان شده اند.
اين  تبيين  طريق  از  مسيحيت  حقانيت  اثبات 
مبلغان  برای  مهمی  ابزار  به  سرعت  به  پيشگويی ها، 
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مسيحی بدل شد. اين شيوه برای آن دسته از مخاطبان 
نيز  و  بودند  وفادار  خود  مقّدس  متون  به  كه  يهودی 
نوشته ها  اين  قدمت  تأثير  تحت  كه  غيريهوديانی  برای 
قرار می گرفتند، جذابّيت خاصی داشت.گونه شناسي در 
كليساي اوليه به ويژه نزد آباء اسكندريه رواج يافت. از 
را مي توان  هر چيزي در عهد عتيق  تقريباً  ايشان  نظر 
با اين روش تفسير كرد. روش گونه شناسی همواره در 
سراسر قرون وسطا و به ويژه در قرون وسطای متأّخر 
گرفت.  قرار  مفّسران  استفاده  مورد  مسيحيت  غرب 
بحث های  مدرن،ذيل  دوران  در  متاّخر،  گونه شناسی 
تفسير متون عهد عتيق  روش شناختی هرمنوتيكی در 

.(Mathys, 1999: 576) قرار گرفت
هنر  بر  بسزايی  تأثير  گونه شناسانه  تفسيرهای 
وسطای  قرون  در  ويژه  به  گذاشته اند  برجای  مسيحی 
متأخر كه صفوف گونه ها و پادگونه ها اغلب در ساختار 
طرح های تصويری به كار می رفتند.طرح های تصويری ای 
تصوير  به  را  مقدس  كتاب  گونه شناسی  شيوة  به  كه 
اروپا رايج  به ويژه در قرون وسطای غرب  می كشيدند، 
تفسير  و  هنر  ميان  عميقي  ارتباط  دوره  آن  در  بودند. 
دوازدهم  هنرمندانقرن های  هنری  آثار  گرفت.  شكل 
يا  تصويري  شيوه هاي  كه  می كنند  آشكار  چهاردهم  تا 
تجسمي به مثابة راه هاي مؤثري براي بيان انديشه هاي 

تفسيري قلمداد مي شده اند.
روش  كارگيری  به  خاستگاه  كه  می رسد  نظر  به 
برای  سپس  و  مقّدس  كتاب  تفسير  برای  گونه شناسی 
تفسير آثار هنر مسيحی را بايد در خود كتاب مقّدس 
جست. در مقالة حاضر، ابتدا واژه های گونه و پادگونه از 
نظر لغوی و پيشينة معنايی در متن كتاب مقّدس مورد 
بررسی قرار می گيرند. در ادامه، سير كاربرد اين روش 
در طّی قرون وسطا و ديدگاه های مهم فلسفی آن دوران 
مهم ترين  می گردد. سپس  ذكر  روش  اين  در خصوص 
نمونه های كاربرد اين روش در خلق و تفسير آثار هنری 
قرون وسطا برشمرده می شود تا از خالل بررسی آنها، از 
سويی چگونگي كاربرد اين روش در تفسير هنر مسيحي 
قرون وسطای متأّخر روشن گردد و از سوی ديگر اصول 

حاكم بر اين روش تفسير آثار هنری پديدار گردد.

الف(اصطالح»گونه«

Type )گونه(، كه تلفظ التيني آن typus است، از واژه  

يونانی τύπος می آيد
ُمهر  به   .(Simpson & Weinerm, 2004: 786)

يا  مدل  يک  عنوان  به  و  بود  شده  ضرب  كه  قالبی  يا 
 Mathys,) مي شد  گفته   Typos می شد،  استفاده  الگو 
معنای  كه  گفت  می توان  اساس  اين  بر   .(1999: 576

عالوه،  است.به  بوده  بصری  معنايی  گونه شناسی،  اوليه 
 (Herbert Marsh) مارش  هربرت  اسقف  كه  همان گونه 
خاطر نشان كرده، نسبت گونه شناسي عبارت از صرف 
نخست  امر  شباهت  بلكه  نيست،  امر  دو  ميان  تشابه 
نظر  در  پيش  از  بايد  )پادگونه(  متعاقب  امر  به  )گونه( 
گرفته شده باشد (Fairbairn, 1854: 59-60). براي پولس 
اين اصطالح را به همين صورت (typikos) به كار برده 
an- روميان 5: 14؛ 1 قرنتيان 10: 6،11(. اصطالح(  است

titypos در 1پطرس 3: 21 به كار رفته است. با وجود 

اين، معنای گونه در بخش های مختلف كتاب مقّدس، تا 
حّدی متفاوت است. با توجه به اين تفاوت ها، اين واژه 
به  مقدس حداقل  كتاب  زبان  انگليسی  ترجمه های  در 
 (Mizzi, 2012) ترجمه شده است  متفاوت  چهار كلمة 

كه عبارتند از:
قرنتيان   1 14؛   :5 )روميان  گونه   :(Typos type)  .1

)11 ،6 :10
2. (Skia shadow): سايه )كولسيان 2: 17(2

)عبريان 8: 5؛3 9:  تقليد   :(Hypodeigma copy)  .3

)23
4. (Semeion sign) : نشانه )متی 12: 39(

نخستين معياری كه برای گونه شناسی مطرح شده و 
cor-)  بيشتر متخصصان در مورد آن توافق دارند، تطابق

respondence) است به اين معنا كه بين دو چيز تشابه 

بسيار زيادی وجود دارد، اما آنها يک چيز نيستند. گونه 
و پادگونه ممكن است تنها در چند عنصر، و گاه تنها در 
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خاطر   (Von Rad) راد  وان  باشند.  مشترك  عنصر  يک 
عبارت  گونه شناسی  اصلی  »هستة  كه  می كند  نشان 
است از تشابه ميان عهد عتيق و عهد جديد«. گونه و 
پادگونه، افراد، رخدادها و نهادهای مختلف هستند كه از 
شباهت آشكاری برخوردارند، عليرغم تفاوت های بسيار 
ديگری كه دارند. بنابراين، تطابق يک به يک ميان گونه 

.(Constant, 2005) .و پادگونه وجود ندارد

ب(نسبتهایگونهشناسانهدركتابمقّدس

پيشينة گونه شناسی كتاب مقدس در مسيحيت به آثار 
مسيحاشناسی  و  فرجام شناسی  خصوص  در  يهودی 
بازمی گردد، كه در آنها وقايع اوليه تاريخی كتاب مقدس 
به مثابة تجسم پيشين وقايع آينده تفسير می شد و در 
انجيل سنديت يافته بود. مسيح كه ظهور خود را موجب 
كامل شدن شرايع و نبوتها اعالم كرده بود، عهد عتيق 
را به مثابة گونه ای برای تصليب و رستاخيز خود معرفی 
كرد.تاكنون فهرست های مختلفی از  موارد نسبت های 
گونه شناسانه در كتاب مقّدس عرضه شده است. برخی 
قبل  دوران  االهی  اعمال  كلی  طور  به  پژوهشگران،  از 
از مسيح  از مسيح را تجسم پيشين اعمال االهی پس 
در  اساس،  اين  بر   (Bruce, 1994: 1226) دانسته اند. 
عهد جديد، نجات مسيحي به مثابة اوج كارهاي بزرگ 
خداوند ذكر شده است كه در واقع پادگونه اي است براي 
گونه هاي كارهاي خداوند در عهد عتيق و نجات مسيحي 
به مثابة آفرينش دوباره، خروج دوباره و رهايي دوباره از 
اسارت قلمداد مي شود. همچنين، انبياء عهد عتيق خروج 
از حالت  انتقال مردم  برای  به مثابة گونه ای  را  از مصر 
آشفتگی در آينده توسط خدا در نظر گرفته اند )اشعياء 
به  اين، گونه شناسی در عهد جديد  با وجود   .)11 :11
طور خاص به مسيح مربوط می شود. برخی از نسبت های 
گونه شناسانه كه در هنر مسيحی نيز تأثيرگذار بوده اند، 

در جدول زير نشان داده شده اند:

پادگونهگونه
مسيح در گور4يونس در شكم ماهی

مسيح بر روي صليب5مار مفرغي آويخته شده در بيابان
غسل تعميد6عبور بني اسرائيل از درياي سرخ

گذر از ميان دريا به كمک كشتي 
نوح

غسل تعميد7

مسيح8َملْكيِصِدق
مسيح9آدم

مسيح10نان حيات
مسيح11بّره

پاتريک فربرن فهرست زير را از گونه ها برشمرده است 
:(Darbyshire, 2003: 500)

اسماعيل،  هاجر،  سارا،  ملكيصدق،  آدم،  اشخاص: 
َزُربّابِل  يحيي،  سليمان،  داود،  موسي،  ابراهيم،  اسحاق، 

و يوشع.
وقايع: نجات يافتن نوح، پسح، خروج، عبور از درياي 
سرخ، دادن مّن، نقاب زدن موسي بر صورت خود )رساله 
دوم قرنتيان 3: 13(، جاري شدن آب از صخره )خروج 

17: 7-1(، مار مفرغي در بيابان.

قرون در گونهشناسانه روش پیشینة ج(
وسطا

به  گونه شناسی  روش  از  استفاده  كليسا،  آباء  دورة  در 
نزد پدران رسول، در  را می توان  عنوان روش تفسيری 
اگر چه  كرد.  ميالدی، مشاهده  دوم  قرن  نخست  نيمة 
توجه  قابل  دوران چندان  آن  در  روش  اين  از  استفاده 
نبوده است. در امتداد دورة آباء كليسا، دو پيشرفت مهم 
رخ داد. نخست آن كه پدران مدافع مثل يوستين شهيد، 
ترتوليان و ايرنائوس از اين شيوه برای دفاع از مسيحيت 
با  كردند.آن ها  استفاده  گنوسيان  و  يهوديان  برابر  در 
استفاده از اين روش نشان می دادند كه عهد عتيق در 
واقع توسط عهد جديد به تحقق می رسد. دوم اين كه 
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دو مكتب تفسيری رواج پيدا كردند. مكتب اسكندريه با 
حضور كلمنس )215-150( و مكتب انطاكيه كه لوسيان 
ساموستايی (Lucian of Samosata) )مرگ 312( بنيان 
نهاد. نوشته های پدران رسول، به ويژه رساله های برنابا )6: 
11؛ 7: 3، 7، 10، 11 و ...( نشان دهندة پيشرفت سريع 
ققنوس،  از  تصويری  كلمنت: 25،  است. 1  مفهوم  اين 
اسطورة كالسيک، را به عنوان گونه ای از رستاخيز مسيح 

به خدمت گرفته است.
فيلسوف  اولين  كه   ،)100-165( شهيد  يوستين 
به  مي شود،  دانسته  يوناني زبان  مدافع  پدران  از  بزرگ 
موارد متعددي كه موسي  به عنوان گونة مسيح در نظر 
گرفته شده، اشاره كرده است. يوستين در جستجو براي 
يافتن حقيقت، نظام هاي مختلف فلسفي را مورد مطالعه 
و بررسي قرار داده بود. او با رواقيون، مشائيان، اپيكوريان 
و فيثاغوريان آشنايي داشت. وي نسبت به ديدگاه هاي 
افالطون عالقة بيشتري داشت. يوستين اعتقاد داشت كه 
هر فيلسوفي به قسمتي از حقيقت دست يافته است، اما 
حقيقت به طور كامل در مسيح ظهور كرده است. به نظر 
او ريشة اين حكمت در عهد عتيق است، زيرا پيامبران 
بني اسرائيل آن را قبل از ظهور جسماني مسيح به طور 
يعني  مسيح،  تجّسد  با  كه  اين  تا  كرده اند،  ابراز  ناقص 

لوگوس خداوند، خود حقيقت ظاهر شد.
نوشته های يوستين شهيد نشان می دهد كه گونه ها 
از  تنها  نه  يوستين  شده اند.  گرفته  كار  به  بسيار  چه 
مسيحايی  عبارت های  از  مسيحيان  سنتی  استفادة 
6؛ 11:   :9 اشعيا7: 14؛  پيدايش 49: 10-12؛  )همچون 
او  خود  بلكه  كرد،  دفاع   )4  :110 7؛  مزامير2:  1-3؛ 
تكه  هر  تقريباً  مثال،  برای  يافت.  نيز  گونه های ديگری 
چوبی را كه در كتاب مقّدس يهود به آن اشاره شده بود، 
به  )الكساندر، 1386: 174(.  دانست  صليب  از  نمونه ای 
عنوان نمونه، وی دستان گشودة موسي بر باالي كوه را 

گونه ای برای مسيح بر روي صليب معرفی كرد.12
اريگن كه در سال 185 در اسكندريه به دنيا آمد، 
او  است.  اسكندراني  مكتب  آباء   برجسته ترين  از  يكي 
به  احتماالً  ساكاس،  آمونيوس  نيز  و  كلمنس  شاگرد 

همراه فلوطين، بود. او را بزرگترين متفكر مسيحي قرون 
االهياتي-فلسفي  نظام  كه  دانسته اند  ميالدي  نخستين 
منسجمي ساخته است. از نظر او كتاب مقّدس حجت 
بود كه ظاهر متن، تمام معناي آن  اما وي معتقد  بود 
نيست. بايد از آن عبور كرد و به باطن و معناي مخفي آن 
دست يافت. به نظر او كتاب مقّدس دريايي است از اسرار 
كه بايد اسرار آن را كشف كرد و شناخت. به نظر او سه 
نظرگرفت:معني  در  مي توان  مقدس  كتاب  براي  معني 
ظاهري يا تاريخي كه متعلق به حوزة جسم است؛ معني 
عرفاني كه تعلق به نفس دارد؛ معني حكمي كه متعلق 
به روح است.او گاهي معاني دوم و سوم را معني باطني 
مي نامد و توجهي به معني ظاهري يا لفظي ندارد. به نظر 
او تاكيد صرف بر معني ظاهري كتاب مقدس امري بي 
محتوا، حماقت آميز و غير اخالقي است )ايلخاني، 1386: 

.)58-57
كتاب  وحی  اعظم  بخش  كه  بود  اين  اريگن  تلقی 
مقدس دربارة سرنوشت ارواح، هبوط و نجات آنهاست. از 
اين رو در تفسير خود بر كتاب مقّدس يهودی، داستان 
اسرائيل را تمثيلی از سلوك روح می داند كه در آن از 
جهان حسی »مصر« به سوی سرزمين موعود »بركت« 
عزيمت می كند. آموزه های عيسی و رسوالن نيز همان 
هدف را دنبال می كرد: آنها به صراحت يا به تمثيل، به 
اميدی كه مسيحيان با آن زندگی می كنند، اشاره دارند.

روش گونه شناسی به ويژه در اسكندريه رونق يافت و 
فيلون از آن استفادة زيادي كرد و بر لزوم كشف معناي 
عرفاني كتاب مقّدس در اين مكتب تأكيد شد. بر اين 
براي  زيادي  قابليت هاي  گونه شناسانه  در روش  اساس، 
تفسير كتاب مقّدس شناسايي شد. اين نحوة تفسير در 
 )339-397( آمبروس  قديس  توسط  مسيحيت،  غرب 
قرون  به   )354-430( آوگوستين  توسط  او  از  بيش  و 

.(O’Collins, 2004: 278) وسطای التين منتقل شد
مكتب انطاكيه با اين كاربرد مخالف بود. تئودور 
به شدت   )Theodor of Mopsuestia( موپسوئستايي 
Arnubi-( آرنوبيوس كرد.  رّد  را  تمثيلي   تفسير 
قوانين  فقدان  دليل  به  كه  كرد  نشان  خاطر   )os



12

فصلنـامه                         سال دوم ، شماره 7، تابستان 1392           

از كتاب  مشخص تفسيري، هر چيزي را مي توان 
مقّدس نتيجه گرفت. مكتب انطاكيه به شدت در 
برابر رويكرد تمثيلی كه مكتب اسكندريه مطرح 
می كرد، موضع گرفت و تأكيد كرد كه تفاسير كتاب 
تاريخ و معنای تحت اللفظی  بر  بايد كاماًل  مقّدس 
مثابة  به  گونه شناسی  از  آنها  باشند.  استوار  متن 
روشی تفسيری استفاده می كردند و معتقد بودند 
كه رابطة ميان گونه و پادگونه بايد واقعی و قابل 
فهم باشد. از ديگر پيروان اين مكتب می توان به 
ديدوروس تارسوس )Didorus Tarsus( )مرگ حدود 
Theodore of Mop-( موپسائستيا  تئودور   ،)393

 John( كريسوستوم  جان  و   )428 )مرگ   )suestia

Chrysostom( )407-344( اشاره كرد. با وجود اين، 

مسيحی  تفاسير  در  اسكندرانی  تفسيری  روش 
غلبه  سال،  صدها  از  بيش  طی  در  وسطا  فرون 
مكتب  غلبة  داليل  مهمترين  از  يكی  كرد.  پيدا 
 )553( بود  قسطنطنيه  دوم  شورای  اسكندرانی، 
كه در آن، آثار  تئودور موپسائستيا محكوم گرديد 
نتيجه،  در  گرديد.  صادر  آنها  سوزاندن  دستور  و 
واقع گرديد  به طور كلی مظنون  انطاكيه  مكتب 

.)Darbyshire, 2003: 502(

ساختار  در  گونه شناسي  متأّخر،  وسطای  قرون  در 
شد.  مدرسي  فلسفة  وارد  و  گرفت  جاي  االهيات 
مسيحي،  دين  كه  بود  آن  اثبات  فيلسوفان  آن  وظيفة 
رايج  آموزه هاي  با  را  آن  مي خواستند  و  است  عقالني 
بر  آباء كليسا مبني  الگوي  ارسطوگرايانه سازگار كنند. 
پذيرفته  غالباً  مقّدس  كتاب  سه گانة  معناي  پذيرفتن 
معاني  به   (RabanusMaurus) مائوروس  رابانوس  شد. 
چهارگانه قائل شد. برخي فراتر رفتند و معاني هفتگانه 
از »معناي   (Erigena) اريگنا  برشمردند.  را  يا هشتگانه 
بي نهايت« سخن مي گفت و به واسطة عرفان گرايي خود 
به استفادة آزادانه از روش تمثيلي رهنمون گشت. از نظر 
او كتاب مقّدس مانند پر طاووس است كه هر ذره از آن، 

.(ibid) با رنگهاي متفاوت مي درخشد

تفسیر روش از استفاده چگونگی د(
گونهشناسانهدرهنرمسیحیقرونوسطا

كتاب  گونه شناسانه  تفسير  كاربرد  از  كه  شواهدی 
نشان  است،  مانده  باقی  اوليه  مسيحيت  در  مقّدس 
می دهد كه اين روش از همان سال های اوليه بر هنرهای 
كه  اوليه  مسيحيت  هنر  در  است.  بوده  مؤثر  تجسمی 
صحنه هايی  تک  می رفت،  كار  به  تدفين  محل های  در 
مربوط به عهد عتيق غالباً صحنه های نجات معجزه آسا 
را به تصوير می كشيد. تصاويری همچون نوح در كشتی، 
دانيال در النة شيران، نجات يونس از شكم ماهی، نجات 
به واسطة مسيح را از پيش مجسم می ساخت.همچنين 
تصاويری كه در آنها از داستان های عهد جديد - مانند 
استفاده شده  لعازر و معجزات شفابخش ـ  زنده كردن 
مرگ  از  مسيحيان پس  اميد  به  اشاره هايی  می توان  را 

.(Williamson, 2004: 6) دانست
تصويری  حلقه های  كه  هرجا   5 و   4 قرن های  در 
عتيق  عهد  به  مربوط  صحنه های  غالباً  می شد  ترسيم 
و عهد جديد، با يكديگر تلفيق می شدند. شاهد چنين 
امری، اثری به نام Dittochaeon از شاعر مسيحی مشهور 
است. )410حدود-348(   )Prudentius( پردنتيوس 

كه 24 صحنه  است  رباعی   48 شامل  شعری،  اثر  اين 
در  كه  را  جديد  عهد  از  صحنه   24 و  عتيق  عهد  از 
توصيف  را  بوده اند  به تصوير كشيده شده  بازيليكا  يک 
می كند. صحنه های عهد عتيق از آدم و حوا آغاز می شود 
و صحنه های عهد جديد از بشارت آغاز می گردد. اين اثر 
بيش از آن كه از جنبة ادبی مهم باشد، از لحاظ اشاره ای 
كه به اين تصاوير داشته است،  اهمّيت دارد. چه در اين 
مجموعه شعر و چه در آثار هنری معاصرش، هم چون 
18 تخته بست باقي مانده از در چوبی )حدود 430( در 
وقايع  ميان  نظام مندی  تطابق  يافتن  رم،  سانتاسابينای 
عهد عتيق و عهد جديد به سادگی امكان پذير نيست. با 
وجود اين، در توصيفی كه  شعر روستيكوس هلپيديوس 
)مرگ حدود 533( (Helpidius Rusticus) بيان می كند 8 
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(Sears, 1996: 498) .گونه و پادگونه برشمرده شده است
معّرق های  تفكر گونه شناسانه آشكارا در پس طرح  
)حدود  راونا  در  ويتاله  سن  كليساي  كشيشان  جايگاه 
547( حضور دارد. در آنجاچهار گونه، براي عشاي ربّاني، 
بر روي دو جناح طرفين محراب تصوير شده است: هابيل، 
نخست زادگان گلة خود را تقديم مي كند )پيدايش 4: 4( 
 )18  :14 )پيدايش  مي آورد  شراب  و  نان  ملكيصدق،  و 
)شكل 1(، ابراهيم برای سه فرشته نان می آورد )پيدايش 
ابراهيم اسحاق را قرباني كردن می كند.  18: 18-1( و 

)پيدايش 22: 1-14(
پروژه های گونه شناسانة زيادی در قرن دوازدهم، به 
ويژه در نيمة دوم آن قرن، و قرن سيزدهم آغاز به كار 
كردند.13 صحنه های مربوط به زندگی مسيح، غالباً هسته 
اصلی اين حلقه های سيستماتيک و رو به ازدياد را شكل 
می دادند: هر پادگونه اغلب با بيش از يک گونه مجاور 
بزرگ  راهب  كه  بزرگی  صليب  پيكرة  پا  روی  بر  بود. 
سوژر برای صومعة سن دنی ساخت )و در سال 1147 
تقديس شد(، 68 عدد مينا »تاريخ نجات دهنده« را در 
عتيق«  عهد  از  تمثيلی  »شواهدی  با  هماهنگ  رديفی 
رفت.  بين  از  هفدهم  قرن  در  اثر  آن  می دادند.  نشان 
از لورن فراخوانده بود تا آن قطعه را  سوژر زرگرانی را 
توليد كنند (Panofsky, 1948: 177). در دهه های بعد، 
هنرمندانی از منطقة ميان رودخانه های راين و ميوز آثار 
گونه شناسانه  طرحهای  با  را  آنها  و  ساختند  را  زيادی 
)سه  محراب  محجر  به  می توان  ميان  آن  از  آراستند. 
 (Stavelot Portable Altar) استاولو  حمل  قابل  لته ای( 
 Alton) تاورز  آلتون  تابلو سه لته ای  )حدود1150-60(، 
 (Averbode) اوربد  اناجيل   ،)1160 )حدود   (Towers

و  توجهی صليب محراب  قابل  تعداد  و  )حدود 1160( 
صندوق مزين نگهداری صليب راستين اشاره كرد. روی 
هنرمندان  اثر  شده  ميناكاری  صليب  شاخص  نمونة 
بلژيک،  محدودة  )هنرمندان   (Mosan artists) ميوزی 
در خصوص  رايج  گونه  پنج  با  امروزی(،  آلمان  و  هلند 
تصليب تزئين شده است )شكل 2(: برافراشتن مار مفرغی 
توسط موسی14، بيوه زن اهل صرفت در حال برداشتن 

دو تكه هيزم15 )اول پادشاهان 17: 10(، بركت بخشيدن 
يعقوب به افرايم و منّسی16 )پيدايش 48: 14-12(، مرد 
بنی اسرائيلی در حال نوشتن عالمت تاو17 )خروج 12: 7(، 
دو مأمور مخفی در حال بازگشت از كنعان كه خوشه 

انگوری را حمل می كنند18 )اعداد 13: 23(.
از  يكی   (Nicholas of Verdun) وردنی  نيكالس 
سال  در  را  وسطا  قرون  گونه شناسانة  آثار  بزرگ ترين 
آراسته  محراب  محجر  يک  او،  اثر  كرد.19  خلق   1181
پرووو  كه  بود  توضيحی،  متونی  با  همراه  ميناكاری،  با 
ورنر (Provost Wernher) آن را برای صومعة آوگوستينی 
وين،  نزديكی  در   ،(Klosterneuburg) كلوسترنويبورك 
(Murray, 1998: 550) طرح پيچيدة  بود  سفارش داده 
افقی تشكيل می شود  از سه رديف  اين محجر محراب 
بازنمود  كه  مسيح  زندگی  از  صحنه هايی   :)3 )شكل 
دوران تحت لطف (sub gratia) هستند، رديف ميانی را 
به خود اختصاص داده اند، در حالی كه گونه های مربوط 
به دو دورة تاريخ يهود – دوران پيش از شريعت موسی 
 (sublege) و دوران تحت شريعت موسی (ante legem)

- در رديف های بااليی و پايينی قرار گرفته اند. اين طرح 
در  نشان می دهد،  را  مهارت هنرمند طراحش  واره كه 
»بشارت  است:  بوده  معمول  غير  قسمت ها  از  برخی 
و   )1-16  :18 )پيدايش  اسحاق20  بشارت  با  مسيح« 
بشارت شمشون21 )داوران 13: 5-2( در يک ستون قرار 
گرفته اند. البته از تطابق های سنتی تر نيز استفاده شده 
است: تصليب مسيح با قربانی كردن اسحاق و دو مأمور 
مخفی« در يک ستون قرار گرفته اند.22 اهدا كنندة اين 
آن  كتيبة  بر  كه  مسّدسي  در   ،(Rudiger) روديگر  اثر، 
نوشته به شيوة تفسير سنتي در خصوص تقسيم تاريخ 
مقّدس به سه مرحله )پيش از شرع، پس از شرع، پس از 
لطف( اشاره مي كند. وي همچنين سعي مي كند تا نگاه 
اين  تصويري  تزئينات  ويژة  به مشخصه هاي  را  توجه  و 
مي بينيم  اثر  اين  »در  روديگر مي گويد:  كند.  اثر جلب 
كه چگونه رخدادهاي كتاب مقّدس بازتاب يكديگرند«. 
براي ديدن اين امر، به اين صورت هدايت مي شويم كه 
زمان پيش از شرع را در منطقة بااليي »بجوييم«؛ در زير 
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آن، زمان پس از شرع و در ميان آن دو، دوران لطف را 
(Hughes, 2006: 174-175) .مي بينيم

 12 از  مجموعه ای  كنتربوری،  جامع  كليسای  در 
 1180-90 )حدود  شد  ساخته  گونه شناسانه  پنجرة 
است:  شده  حفظ  آن  از  بخشی  تاكنون  كه  حدود( 
شروع  »بشارت«  از  كه  مسيح  زندگی  از  صحنه هايی 
می شود و تا »رستاخيز« وی ادامه می يابد. در طرفين هر 
يک از اين صحنه ها دو صحنه، كه غالباً گونه هايی از عهد 
عتيق هستند، قرار گرفته است )شكل4(. تصاوير پنجرة 
منقوش كليسای كنتربوری كه به شيوة گونه شناسانه در 

كنار يک ديگر قرار گفته اند به شرح زير هستند:
تصويری  كتابهای  متأخر،  وسطای  قرون  در 
حلقه های  كه  مختلف  صورت های  به  گونه شناسانه 
مختصر  توضيحی  متون  همراه  به  را  تصاوير  از  بلندی 
در برداشتند، بسيار رايج شدند. به طور كلی، می توان به 
پنج نمونة شاخص زير كه همگی در محدودة قرن های 
كه  كرد  اشاره  شده اند،  آفريده  پانزدهم  تا  سيزدهم 
مهم ترين آثار گونه شناسانة بجا مانده از آن دوره را در 

بر دارند:
1. كتاب مقّدس اخالقي (Bible moralisée) ژانري از 
كتاب مقّدس  است كه در اواخر قرن سيزدهم در پاريس 
تدوين مي شد. 14 نسخه از اين كتاب تاكنون باقي مانده 
است كه متعلق به قرون 13 تا 15 است. اين كتاب اگرچه 
قطور بود اما صرفاً بخش هايی از متن كتاب مقّدس را، به 
همراه شرح و تصوير، در بر داشت. در هر صفحه از اين 
كتاب، صحنه هايی از عهد جديد و عهد عتيق با يكديگر 
جفت شده بودند و به كمک روش گونه شناسانه، اهمّيت 
هر  ساختن  برای  بود.  شده  داده  توضيح  آنان  اخالقی 
يک از اين كتاب ها چندين هنرمند مشاركت داشته اند، 

اگرچه هويّت و نقش آنهامعلومنيست.
يكی از جريانات بزرگ تعليمی در نيمة نخست قرن 
سيزدهم، جريانی بود كه بر تصاوير آموزش دهندة اخالق 
اهمّيت می گذاشت. اين كتاب نيز بخشی از همان جريان 
و تالشی برای رسيدن به اهداف آن بود. اين نسخه های 
غالباً  و  می شدند  تهيه  شخصی  استفادة  برای  خطی 

برای تدريس به خانوادة شاهنشاهی فرانسه آماده سازی 
شده بودند. در اين كتاب بيشتر با شرح كتاب مقّدس 
مواجهيم تا با متن آن و تنها به عبارات مختصری از متن 
كتاب مقدس ارجاع داده می شود. كّل كتاب در حدود 
5000 تصوير دارد. تصاوير در دو ستون موازی در هر 
صفحه قرار گرفته اند. در هر ستون، 4 قاب بند تصويری 
دارد كه  قرار  تصاوير، دو ستون  موازات  به  دارد.  وجود 

.(Sears,1996:500) عرض كمتری دارند
2. كتاب مقّدس فقرا (BibliaPauperum) اثري بود 
كه در آن نسبت به كتاب مقّدس اخالقی به ميزان بسيار 
بود.اين  شده  استفاده  گونه شناسانه  روش  از  زيادتري 
كتاب در ربع آخر قرن سيزدهم در جنوب غربي آلمان 
تدوين شد؛ بيش از 80 نسخة خّطي از آن به جاي مانده، 
كه بخش اعظم آنها در اروپاي مركزي تهيه شده است. 
در دسترس  آن  از  نسخة چاپي  زيادي  تعداد  به عالوه 
است كه قديمي ترين آنها به حدود 1460 بازمي گردد. 
صحنه اي  گروه،  هر  در  دارد:  تصوير  گروه   34 اثر  اين 
از زندگي مسيح قرار گرفته - كه در نسخه هاي اوليه، 
دورادور آن را قاب بندي گرد احاطه كرده است- و در 
پيرامون آن 4 پيامبر مشاهده مي شوند و در طرفين آن، 
دو گونه مربوط به عهد عتيق قرار دارد. اين قسمت ها با 
عبارات توصيفي زير آنها توضيح داده شده اند )شكل 5(

بر خالف انواع معمول كتاب مقّدس مصّور، كه در آنها 
تصاوير تابع متن هستند، در اين نوع از كتاب مقّدس، 
متن  تنها  و  است  برخوردار  محوری  اهميت  از  تصوير 
مختصری در كنار تصاوير آورده می شود يا اصاًل متنی 
آورده نمی شود. كلماتی كه اشخاص واقع در تصاوير اين 
نوع كتاب مقّدس ادا كرده اند، گاه در لوح های مكتوبی كه 
در نزديكی دهان آنها تصوير شده اند، نوشته می شود. اين 
كتاب حتی نسبت به كتاب مقّدس اخالقی نيز از متن 
كمتری برخوردار است. هر دو نوع اين كتاب ها معموالً 
نه به التين بلكه به زبان رايج محلّی نگاشته می شدند.

از كتاب مقّدس فقرا، نسخ  نخستين نسخه كپي ها 
خّطي اي متعلّق به قرن چهاردهم بودند اما با ظهور چاپ 
فقرا در دسترس مخاطبان  باسمه اي32، كتاب مقّدس 
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و  كشيشان  فقط  نه  تدريج  به  و  گرفت  قرار  بيشتري 
كتاب ها  آن  از  نسخه اي  نيز  عادي  مردم  بلكه  مبلّغان، 
استفاده  بر  عالوه  چوبي،  باسمه  داشتند.  اختيار  در  را 
در چاپ باسمه اي مكاشفه ها، براي چاپ تصاوير كتاب 
مقّدس فقرا، كه از مجموعه نسخ خّطي الهام گرفته بود، 
استفاده مي شد. نخستين نمونه هاي كتاب مقّدس فقرا 
با چاپ باسمه اي، همچون نسخ خّطي الگوي خود، 36 
با  بعدها، نسخه هاي مفصل تري  صفحه تصوير داشتند. 
40 صفحه تصوير تهّيه شد. بيشتر نمونه هاي بجامانده، 
از همين شكل تبعّيت مي كنند. نمونه اي از كتاب مقّدس 
فقرا كه داراي 40 برگ است، امروزه در كتابخانة بريتانيا 
نگهداري مي شود. در ميانة هر صفحه، يک پادنمون قرار 
از  را  دارد و قاب بست هايي در دو طرف آن، گونه هايي 
عهد عتيق تصوير مي كنند )گاهي اين گونه ها از انجيل ها 
يا كتاب مكاشفه هستند(. در باال و پايين اين نّقاشي سه 
ديده  بطريقان  يا  پيامبران  از  دو جفت  مركزي،  لّته اي 
است  شده  نوشته  طومارها  در  نامهايشان  كه  مي شوند 
و منتخباتي از متون پيشگويانه در كنار آنها آورده شده 
است تا ماهّيت نسبتهاي گونه شناختي اي كه به تصوير 
 Williamson, 2004:) گردد  روشن  است،  شده  كشيده 

.(73-76

Speculum Humanae (Mir- انسان  نجات  آينة   .3
ror of Human Salvation): متن گونه شناسانة اين كتاب 

به نظم است كه نويسنده اي گمنام، كه احتماالً راهبي 
دومينيكي بوده، آن را در قرن چهاردهم تصنيف كرده 
حلقه هاي  كتاب،  اين  نسخه هاي  همة  در  تقريباً  است. 
گونه شناسانه معتنابهي به چشم مي خورد؛ بيش از 350 
نسخة خطي و چاپي اوليه )باسمه اي( از آن باقي مانده 
نسخه ها  از  برخي  )در  فصل   45 از  يک  هر  در  است. 
با  شكل  مستطيل  زمينه هاي  در  تصوير   4 فصل(   44
اندازه هاي يكسان در باالي 4 ستون متني ديده مي شوند. 
اين تصاوير واقعه اي را از زندگي مسيح يا زندگي مريم 
مقّدس به همراه سه پادگونة آن واقعه تصوير مي كنند. 
شده اند،  استفاده  اينجا  در  كه  پادگونه هايي  و  گونه ها 
افسانه ها  جمله  از  مقّدس  كتاب  از  خارج  منابع  از  گاه 

و داستان هاي تاريخي غير ديني نظير افسانه هاي زرين 
نيز برگرفته شده اند. در اين كتاب از آثار توماس اكويني، 
انسان،  نجات  آينة  كتاب  است.  شده  استفاده  نيز  فيلو 
بود  متأّخر  وسطای  قرون  كتاب های  رايج ترين  از  يكی 
به شكل چاپ  و هم چنين  تصويری داشت  نسخة  كه 
باسمه ای نيز منتشر گرديد. نسخة كامل اين كتاب 52 
برگه )104 صفحه( و 192 تصوير دارد. نسخه های چاپ 
در  دارند.  تصوير   116 و  هستند  مختصرتر  باسمه ای 
تدوين اين كتاب از الگوی دقيقی تبعّيت شده است. 25 
خط در هر ستون، 2 ستون در هر صفحه كه هر يک از 
 Hoyt,) )6 ستون ها در زير يک تصوير قرار دارد )شكل

.(1956:88-90

شده  پخش  كمتر  كه  ديگري  گونه شناسانة  اثر   .4
است، Concordantiaecaritatis نام دارد كه راهب بزرگ 
اولريخ ليلينفلد (Ulrich of Lilienfeld) )مرگ 1358(، 
آن را پس از سال 1351 نوشته است. هر پادگونه با چهار 
طبيعي  تاريخ  به  مربوط  صحنه  دو  و  گونه  دو  پيامبر، 

.(Sears, 1996:500) .همراه شده است
نويسنده ای   pictor in carmine كتاب  در   .5
توضيح  نقاشان  برای   1200 سال  حدود  در  ناشناس 
بياورند.  پديد  گونه شناسانه  طرح های  چگونه  كه  داده 
اين نويسنده برای بيش از 138 پادگونه، از دو تا بيست 
و يک گونه برشمرده است. وي جدولي از پادگونه ها و 
آورده  كتاب  متن  ادامة  در  را  آنها  به  متعلَق  گونه هاي 
است. نويسندة اين كتاب احتماالً سيسترسي بوده است، 
چرا كه در مقدمة كتاب به دفاع از ديدگاه هاي سن برنار 
در خصوص نقد هنر كلوني پرداخته است. به عالوه، از 
يافت شده،  انگلستان  در  آنها  تمام نسخه هاي  آنجا كه 
به نظر مي رسد كه وي انگليسي بوده است.  او استفاده 
توصيه  را  كليسا  تزئين  براي  از طرح هاي گونه شناسانه 
مي كند، نه تنها به دليل اين كه اين روش توجه بيشتري 
به جنبة تعليمي داشته است، بلكه همچنين به اين دليل 
بازنمودهاي گونه شناسانة تصاوير، مفاهيم تفسيري  كه 
را بسيار نافذتر از ديگر روش ها در ذهن حک مي كند. 

.(Brown, 1954:74)
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فصلنـامه                         سال دوم ، شماره 7، تابستان 1392           

آثار گونه شناسانه تا اواخر قرون وسطا در غرب جهان 
مسيحيت رواج داشتند. از مهم ترين نمونه های اين آثار 
در قرن شانزدهم می توان به نقاشی های نمازخانة كالج 
نمازخانة  ديوارهای  نقاشی های  و  انگلستان  سلطنتی 
سيستين در واتيكان اشاره كرد. نسبت های گونه شناسانه 

در اين دو اثر به شرح زير است:
1. گونه  شناسی نقاشی های نمازخانة كالج سلطنتی 
(King’s College Chapel)، كيمبريج، انگلستان )1531-

:)1515
وجهمشابهتپادگونهگونه

موسی و بوتة مشتعل 

)خروج 3: 6- 2(

والدت مسيح 

)لوقا 2: 7(
تولد، آغاز

ختنة اسحاق 

)پيدايش 12: 3-4(

ختنة مسيح 

)لوقا 2: 12(

ختنة فرزند 

پسر

ملكة سبا در حال دادن 

هديه به سليمان 

)1 پادشاهان 01: 01(

ستايش مجوسان 

)متی 2: 11(

ستايش و 

پيشكش از 

سوی بيگانگان

وسوسة حوا 

)پيدايش 3: 1-6(

بشارت 

)لوقا 1: 83- 62(

الهاماتی به 

يک زن

وقف نخست زاده 

)خروج 31: 2(

وقف عيسی 

)لوقا 2: 22(

وقف 

نخست زادة 

پسر

گريز يعقوب از عيسو 

)پيدايش 82: 5(

گريز به مصر 

)متی 2: 12(

گريز به 

سرزمينی ديگر

نعيمان خود را در رود 

اردن می شويد 

)2 پادشاهان 4: 41-73(

غسل تعميد مسيح 

)متی3: 61(

غسل تعميد، 

شستشو

يعقوب، عيسو را 

وسوسه می كند تا حق 

نخست زادگی اش را 

بفروشد 

)پيدايش 52: 33(

وسوسة مسيح 

)متی4: 1-11(
وسوسه

اليشع پسر شونمی را 

زنده می كند 

)2 پادشاهان 4: 81-73(

زنده شدن لعاز 

)يوحنا11: 34-44(

زنده كردن 

مرده

پيروزی داود )1 سموئيل 

)6 :81 ،71 :45

ورود مسيح به 

اورشليم )يوحنا21: 

)21-51

فتح، پيروزی

بنی اسرائيل در حال 

جمع آوری نان مّن 

)خروج 61: 4-53(

شام آخر 

)يوحنا31: 62(
نان

هابيل و قابيل 

)پيدايش 4: 8(

خيانت به مسيح 

)متی62: 94(

خيانت 

نزديكان

شمعی در حال سنگ 

انداختن به داود 

)2 سموئيل 61: 7(

تمسخر مسيح 

)لوقا22: 46(
آزار و تمسخر

زجر ايوب 

)ايوب 2: 7-9(

تازيانه زدن به 

مسيح 

)يوحنا91: 2(

رنج و مصيبت

تاجگذاری سليمان )غزل 

غزلهای سليمان 3: 11(

گذاشتن تاج خار 

بر سر مسيح 

)يوحنا91: 2(

تاجگذاری

نعومی برای آخرين 

پسرش سوگواری می كند 

)روت 1: 5-6(

زاری مريم بر جسد 

مسيح 

)طبق روايات(

سوگواری

يوسف را در چاه 

می اندازند 

)پيدايش 73: 22(

تدفين مسيح 

)متی 72: 06(
تدفين

ماهی يونس را از دهان 

خود بيرون می اندازد 

)يونس 2: 01(

رستاخيز مسيح 

)متی 82: 2(

بيرون آمدن 

از قبر

رئوبين چاه را خالی 

می يابد 

)پيدايش 73: 92(

سه مريم بر سر 

قبر خالی مسيح 

مرقس61: 2(

مشاهدة گور 

خالی

دانيال در النة شيران 

زنده می ماند 

)دانيال 6: 32- 91(

مسيح زنده می شود 

و بر مريم مجدلّيه 

پديدار می گردد 

)يوحنا02: 41(

زنده شدن
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در النة شيران به دانيال 

غذا داده می شود 

)دانيال 6(

شام نزد عموآس 

)لوقا42: 03-13(
صرف شام

يعقوب و يوسف يكديگر 

را در مصر مالقات 

می كنند 

)پيدايش 64: 92-03(

مسيح بر حواريونش 

آشكار می گردد 

)يوحنا02: 91-02(

مالقات 

نزديكان

ايليا به آسمان می رود )2 

پادشاهان 2: 11-31(

صعود مسيح )اعمال 

رسوالن1: 9(

صعود به 

ملكوت

موسی الواح شريعت را 

دريافت می كند )خروج 

)1 :23 ،81 :13

عيد پنطيكاست 

)پنجاهه( )اعمال 

رسوالن2: 1-4(

تكميل دين

نمازخانة  ديوارهای  نقاشی های  گونه شناسی   .2
سيستين

گونه شناسانه،  حلقه هاي  از  نمونه  مهم ترين  شايد 
حلقه اي باشد كه كه در نمازخانة سيستين ، نمازخانه اي 
پاپي كه در طّي سال هاي 1481 تا 1483 تحت نظر پاپ 
سيكستوس چهارم تزئين شد، تصوير شده است. در آنجا 
زندگي موسي بر روي ديوار سمت چپ و زندگي مسيح 

بر روي ديوار سمت راست تصوير شده است. 
(Welch 2001:1-2,) )شكل 7(.

وجهمشابهتپادگونهگونه

ختنة پسر موسی 

)خروج4: 42-13(

غسل تعميد مسيح 

)متی3: 31-71(

ختنة فرزند 

پسر

كشتن مرد مصری 

)خروج2: 11-51(

و جدال با شبانان برای 

دفاع از دختران )خروج2: 

22-61( و بوته مشتعل 

)خروج3: 1-21(

وسوسة مسيح 

)متی4: 11-1؛ 

مرقس1: 2؛ لوقا4: 

)1-31

آزموده شدن، 

تالش كدن

گذر بنی اسرائيل از دريای 

سرخ )خروج41: 5-13(

ديدار با نخستين 

حواريون 

)متی81-22:4(

پذيرش دعوت

باالرفتن موسی از كوه 

سينا )خروج42: 21-71(

موعظه مسيح 

باالی كوه )لوقا6: 

)21-94

اعالن عمومی 

بر سر كوه

عذاب قورح، داتان و ابيرام 

)اعداد61: 1-53(

در اختيارگذاشتن 

كليدهای ملكوت 

آسمان )متی61: 

)71-92

در دست 

گرفتن قدرت

اتمام شريعت و مرگ 

موسی )تثنيه 43-33(

شام آخر )متی62: 

)71-92

جمع بندی و 

وصيت

نزاع ميكائيل و شيطان  

بر جسد موسی 

)نامة يهودا: 9(

رستاخيز و صعود 

مسيح )متی82: 

)1-8

رستاخيز

نتیجهگیری

از بررسی موارد متعدد كاربرد روش گونه شناسی در 
هنر مسيحی قرون وسطا می توان نتيجه گرفت كه اين 
روش يكی از مؤثرترين و گسترده ترين روش ها در تفسير، 
و نيز در آفرينش، اثر هنری بوده است. با وجود اين، نوع 
تأثيرگذاری اين روش با توجه به روند شكل گيری هنر 

مسيحی در قرون مختلف، متفاوت بوده است:
در  كه  تصاويری  مسيحيت،  اولية  قرن  سه  در   .1
به صورت تصاوير  اغلب  نقاشی شده است  گوردخمه ها 
منفرد از پيامبران پيش از مسيح، مثل داستان يونس در 
شكم ماهی، بوده است. اين نوع تصاوير اغلب با استفاده 
از روش گونه شناسانه به مثابة پيش تجسمی برای نجات 

حقيقی و ابدی به واسطة مسيح، قلمداد می شده اند.
2. در قرون چهارم تا دوازدهم، مبتنی بر بحث های 
تدريج  به  اسكندريه،  تفسيری  مكتب  و  كليسا  آبای 
حلقه  های گونه شناسانه از تصاوير مربوط به عهد عتيق 
در  ويژه  به  اين،  وجود  با  گرفت.  شكل  جديد  عهد  و 
نمونه های اوليه، تفكيک مشخصی ميان تصاوير مربوط 
روابط  تشخيص  بنابراين،  و  نمی شد  لحاظ  عهدين  به 

گونه شناسانه با دشواری همراه بود.
3. اوج فرايند استفاده از روش گونه شناسانه در هنر 



18

فصلنـامه                         سال دوم ، شماره 7، تابستان 1392           

مسيحی را می توان از نيمة دوم قرن دوازدهم و همراه با 
شكل گيری فلسفة مدرسی در غرب مسيحيت مشاهده 
كليساها  ديوار  نقاشی های  بر  عالوه  گونه شناسی  نمود. 
و نمازخانه ها در تصوير پردازی كتاب های مقّدس و نيز 

كتاب های هنری نيز مورد استفاده قرار گرفت. 
انجام شده در خصوص  با توجه به مباحث فلسفی 
نمونه های هنری كه در  نظر گرفتن  گونه شناسی و در 
آنها روش گونه شناسی مورد استفاده قرار گرفته است، 
اصول بنيادين تفسير گونه شناسانه، كه به عنوان پيش 
به  می توان  را  می شده اند،  قلمداد  روش  اين  فرض های 

قرار زير دانست:
عهد  و  عتيق  عهد  دارد:  استمرار  االهی  وحي   .1

جديد، هر دو وحی االهی هستند.
2. وحدت وحی االهی: عهد عتيق و عهد جديد، از 

وحدت ذاتی برخوردارند.
3.  محور تمام تفاسير گونه شناسانه، مسيح و آموزة 

نجات است.
بازنمود  يا  گونه  كه  كرده  مقدر  چنين  خداوند   .4
برخی از واقعيات در آينده به صورت بزرگتر يا كامل تر 

متحقق گردد.
5. خدا به وسيله پيامبران اراده و مشّيت خود را به 

تدريج بر اجداد ما آشكار می نمايد.
برای  عتيق،  عهد  عتيق:  عهد  پيشگويانة  جنبة   .6
پيشگويی و از پيش مجسم ساختن عهد جديد به تصوير 

كشيده شده است.
7. برتری عهد جديد بر عهد عتيق: عهد جديد به 
مثابة تحقق آنچه در عهد عتيق آمده، نسبت به آن برتر 

تلقی می شود.
8. تقسيم تاريخ جهان به دو مرحله. تاريخ جهان، از 
آغاز تا انجام، به مثابة تاريخی منقسم بر دو مرحله در 
نظر گرفته شده است: زمان پيش از مسيح ودوران پس 

از تصليب مسيح يا دوران تحت لطف.
9. عدم امكان درك كامل و آني كتاب مقّدس: بر اين 
اساس، تفسير كتاب مقّدس همچون رازي ادامه دار است 

و متون مقّدس هيچ گاه خود را كاماًل آشكار نمي سازند.

10. منحصر نبودن معنای كتاب مقّدس به معنای 
كتاب  تفسير  سنت  در  تحت اللفظی:  معنای  يا  واحد 
مقّدس در مسيحيت چنين تصور مي شود كه عهد عتيق 
و عهد جديد نه تنها معناي تاريخي يا تحت اللفظي دارند، 
بلكه معانی ديگری نيز دارند، از جمله معناي معنوي يا 
عارفانه معناي تمثيلي، معناي اخالقي يا كنايه شناسانه، 

معناي باطني يا فرجام شناسانه.

پینوشتها

1. typology
اعتبار  از  مسيح  آمدن  با  كه  بودند  موقتی  احكامی  اينها  »تمام   .2
افتادند. آنها فقط سايه ای از آن واقعيت بودند كه قرار بود بيايد و آن 

واقعيت خود مسيح است«.
3. »خدمت ايشان در واقع تقليدی است از امور آسمانی«.

4. »همانطور كه يونس سه شبانه روز درشكم آن ماهی بزرگ ماند، 
من نيز سه شبانه روز در دل زمين خواهم ماند« )متی 12: 40 ؛ 

يونس 1: 17(.
تيری  سر  بر  را  آن  و  كرد  درست  مفرغی  مار  يک  موسی  »پس   .5
شفا  می كرد  نگاه  آن  به  مارگزيده ای  كه  اين  محض  به  آويخت. 
بيابان،  در  اعداد 21: 9(؛ »همان گونه كه موسی  )سفر  می يافت« 
مار مفرغی را آويزان كرد تا مردم به آن نگاه كنند و از مرگ نجات 
پيدا كنند و زندگی جاويد يابند من نيز بايد بر صليب آويخته شوم 
تامردم به من ايمان آورده، از گناه نجات پيدا كنند و زندگی جاويد 

بيابند« )يوحنا 3: 14(.
6. اي برادران عزيز، نبايد آنچه را كه در زمان هاي گذشته براي قوم ما 
اتفاق افتاد، از ياد ببريم. هنگامي كه ايشان در بيابان سفر مي كردند 
ابر را فرستاد تا پيشاپيش آنان حركت كند و هدايتشان  خدا آن 
نمايد؛ سپس آنان را به سالمت از درياي سرخ عبور داد. در واقع 
مي توانيم بگوييم كه ايشان در دريا و در ابر، غسل تعميد گرفتند 
و با اين كار، نشان دادند كه موسي را پيروي خواهند كرد. )رسالة 

اول قرنتيان 10: 1-4(. 
7. اكنون اين طوفان، غسل تعميد را در نظر ما مجسم مي كند. وقتي 
تعميد مي گيريم، نشان مي دهيم كه به وسيلة زنده شدن مسيح، از 

مرگ و هالك نجات يافته ايم. )رسالة اول پطرس 3: 21(. 
8. همانجايي كه عيسي در مقام طاليه دار، از براي ما بدان درآمد و 
تا ابد كاهن اعظم در مرتبة َملْكيِصِدق گشت. )رساله به عبرانيان 
6: 20(؛  زيرا شريعت، آدمياِن دستخوش ضعف را در مقام كاهنان 
اعظم برمي گمارد؛ ليک كالِم سوگند-كه پس از شريعت آمد- پسر 
را كه تا ابد كامل گشته است، برگمارد. )رساله به عبرانيان 7: 28( .

9. آدم حكم را براي بشر آورد، مسيح نجات را براي بشر آورد؛ با اين 
همه، مرگ از زمان آدم تا موسي حكمفرما بود، حتي بر آنان كه 
كه صورت  آدم  همان  نشدند،  آدم  گناه  همانند  معصيتي  مرتكب 

كسي بود كه بايد مي آمد. )رساله به روميان 5: 14؛ 5: 12-21(
با اين همه  10. من نان حياتم. پدران شما در بيابان َمّن خوردند و 
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مردند؛ اين ناني است كه از آسمان نازل مي شود تا آن را بخورند و 
نميرند. من ناِن زنده ام كه از آسمان نازل شده ام. اگر كسي از اين 
نان بخورد، تا ابد زنده خواهد ماند. و ناني كه عطا خواهم كرد، جسم 

من است بهر حيات آدميان. )انجيل يوحّنا 6: 48-51( 
عيد  اين  قرباني  برة  كه  مسيح  و  رسيده  فرا  پَِسح  عيد  اكنون   .11

مي باشد، قرباني شده است. )رسالة اول قرنتيان  5: 7( 
12. موسي دستهاي خود را به طرف آسمان بلند كرد. تا زماني كه 
دستهاي موسي باال بود، جنگاوران بني اسرائيل پيروز مي شدند، اما 
هر وقت دستهاي خود را از خستگي پايين مي آورد، عماليقي ها بر 
آنان چيره مي گشتند. سرانجام موسي خسته شد و ديگر نتوانست 
سنگي  روي  را  او  حور،  و  هارون  پس  ببرد.  باال  را  خود  دستهاي 
نشاندند و از دو طرف دستهاي او را تا غروب آفتاب باال نگه داشتند. 
در نتيجه، يوشع و سپاهيان او عماليقي ها را به كلي تار و مار كردند. 

)خروج 17: 11-13(
13. از مهم ترين نمونه های بجا مانده از آنها می توان به اين موارد اشاره 
كرد: از شمال فرانسه، تختة »تصليب مسيح« از يک پنجره )قبل از 
Châlons-) شالون سور مارن ،(St Etienne) 1147( در سن اتين

sur-Marne)، كتاب ادعية ساليانه هيلدسهايم برای عشای ربانی 
(Lower Saxony) در لوئر ساكسونی (Hildeshheim Missal)

)حدود 1160(، نسخة مصور dialogus de laudibus cruise در 
جنوب غربی آلمان)حدود 1170(.

14. به نظر می رسد اين تصوير نه به برافراشتن مار مفرغی در بيابان 
بلكه به حضور موسی و هارون در برابر فرعون و معجزة تبديل عصا 
باشد. )هارون عصای خود را در  به مار )خروج 7: 10-9( مربوط 

حضور فرعون به زمين اندازد و عصا مار خواهد شد( 
15. هنگامی كه ايليا به دروازة شهر رسيد، بيوه زنی را ديد كه هيزم 
به  بيوه زن گفت: خواهش می كنم كمی آب  به  او  جمع می كرد. 

من بدهيد.
16. يوسف؛ افرايم را در طرف چپ و منسی را در طرف راست يعقوب 
قرار داد. اما يعقوب عمداً طوری دراز كرد و بر سر پسرها گذاشت 
كه دست راست او بر سر افرايم، پسر كوچكتر، و دست چپ او بر 

سر منسی، پسر بزرگتر، قرار گرفت.
17. )مربوط به عيد پسح؛ آزادی قوم يهود از قيد برده داری فرعون های 
مصر( خون بره های قربانی شده را روی تيرهای عمودی دو طرف 
در و سر در خانه هايشان كه در آن گوشت بره را می خورند، بپاشند. 

)حرف تاو در شكل قديمی شبيه صليب  نوشته  می شد(
18. در آنجا يک خوشة انگور چيدند و با خود آوردند. اين خوشة انگور 
به قدری بزرگ بود كه آن را به چوبی آويخته دو نفر آن را حمل 

می كردند.
19. ساختن این اثر ده سال به طول انجامید.

ابراهیم گفت: »سال بعد در  به  ایشان )سه فرشته مرد(  از  20. یکی 
چنین زمانی نزد تو خواهم آمد و ساره پسریخواهد زایید«.

21. روزی فرشتة خداوند بر همسر مانوح از قبیلة دان که در شهر 
فرزندی  و  بود  نازا  زن،  این  شد.  ظاهر  می کرد،  زندگی  صرعه 
نداشت اما فرشته به او گفت »هر چند تا به حال ناز بوده ای ولی 

بزودی حامله شده، پسری خواهی زایید«.
نمونة دیگر: یوسف در چاه، مسیح در گور و یونس در شکم   .22
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