
 نوافالطونیسم و نظریه ی نماد  نزد کاسیرر و پانوفسکی

 (1) میشائل کرویز

 ترجمه بهار مختاریان

 

به هم وابسته  و از لحاظ محتوایی مکمل یکدیگراند؛  Eidos und Eidolon; Ideaدومتن کتاب 

ارنست کاسیررفیلسوف، و اروین پانوفسکی مورخ هنر هریک به دیگری ارجاع می دهد. کاسیرر به 

مفصل بندی تاثیر افالطونیسم بر نظریه ی هنر و پانوفسکی به ژرفا بخشیدن این بحث در دوره های 

منتشر شد،کاسیرر و پانوفسکی در دانشگاه  1291مقاله در سال دو  متاخر می پردازد. هنگامی که این 

در این دانشگاه تازه تاسیس ، به عنوان استاد  1212هامبورگ به تدریس مشغول بودند. کاسیرر از سال 

به صورت حق التدریس آغاز به کار کرده بودند. پانوفسکی از همان  1291فلسفه و پانوفسکی از سال 

نخستین کرسی تاریخ هنر را از آن خود کرد. این  1291هنر را راه انداخت و در آغاز کالسهای تاریخ 

( را که پیش از شروع  در زمینه ی تاریخ 9) راهنمایی رساله ی دکترای ادگار ویند 1299دو در سال 

(. در هامبورگ همکاری کاسیرر و پانوفسکی بیش 3هنر در فلسفه تحقیق می کرد، بر عهده گرفتند)

ز مدیون کتابخانه ی خصوصی واربورگ است، که در آن سلسله انتشاراتی از جمله همین دو از هر چی

 .(1) نوشتار به چاپ رسید

چنان تعریف  کرده بود  ابی واربورگ، خود مورخ فرهنگ و هنر کتابخانه اش را برای پژوهش 

ک مفاهیمی چون . برای در(5) تا امکان درک تاریخ فرهنگ از سویه های بسیاری امکان پذیر شود

تصویر و نماد گرفته، کتابخانه می کوشید تاریخ فرهنگ را  با منابع  راهنمای جهان بینی در حوزه ی 

دین و فلسفه از یکسو و هنر، ادبیات، زبان و نهادهای سیاسی  از سوی دیگر به هم پیوند دهد تا 

گ ارزش چنین رویکردی را که برهاند. واربور (1گ را از قید و زنجیر دست و پاگیر )مطالعات فرهن

هنر »در مقاله ی  1219در آن پژوهش خارج از مرزهای مشروط تاریخ هنر انجام گیرد، در سال 

این کاخ و به  در تشریح نقاشی های دیواری، (7) "ایتالیایی و تنجیم جهانی در کاخ شیفایونا در فررا

 میان کشیدن تاریخ تنجیم نشان داده بود.



پژوهش خود را در این کتابخانه آغاز کرده بودند. کاسیرر   1291ی  پیش از سال کاسیرر و پانوفسک

، منطق را با (8) "در تفکر اسطوره ای یمفهومفرم »موسوم به  1299در  اثر منتشر شده خود در سال 

، (Fritz Saxl) پژوهش های انسان شناسی فرهنگی متصل کرده، و پانوفسکی به همراه فریتز ساکسل

ارائه کرد و « مالیخویای دورر»تحقیقی کالسیک  از   1293ئیس کتابخانه ی واربورگ، در معاون ر

بود که کاسیرر و  (. در چنین حال و هوایی2) تاریخ هنر و تاریخ طب و تنجیم را به هم پیوند داده بود

 پانوفسکی به موضوع تاثیرات بعدی فلسفه ی افالطون بر هنر پرداختند. 

کاسیرر و پانوفسکی در این کتاب،  اغلب کارهایشان مکمل یکدیگر است. سوای  کار مشترک  

، تاریخ هنر را به دانش فلسفی کاسیرر (11) کتاب پانوفسکی موسوم به پرسپکتیو به مثابه ی فرم نمادین

فضای »پیوند داده بود. کاسیرر در سخنرانی خود موسوم به « فلسفه ی صورتهای نمادین»و کتاب او 

، سهمی برای بحث پانوفسکی اختصاص داد 1231در سال  (11) "زیبایی شناختی و نظری اسطوره ای،

و او هم به درک و دریافت فلسفی سمت و سوی نظریه ی فرهنگی بخشید. این دست همکاری های 

میان این دو ، به چنان دوستی شخصی تبدیل شد که کاسیرر پانوفسکی را نزدیکترین  (19) علمی

 . (13) دوست خود خواند

معضل زیبایی و »، وقتی کاسیرر در کتابخانه ی واربورگ سخنرانی خود را درباره 1293ژانویه  93در 

ارائه می کرد، پانوفسکی در صف شنوندگان نشسته بود. بنابر این،  (11) «هنر در محاورات افالطون

ی کتابخانه ی واربورگ، ی پانوفسکی و نیز مقاله های ادگار ویند و دیگر افراد حلقه « ایده»رساله ی 

را نشان می دهد، ویژگی نیز همین  Eidos und Eidolonهمگی به توضیحات کاسیرر مرتبط اند. کتاب 

این کتاب می تواند درک و استنباط  درباره ی نحوه ی همکاری این دو دربا این همه، اشاراتی چند 

 (.15) دهدبهتری از چگونگی تاریخ تاثیر افالطون در نظریه ی هنر ارائه 

افالطون را بزرگترین هنرمند تاریخ فلسفه دانسته اند.   محاوره اش چون درامی مسحور کننده به 

هنری و شاعران را زیر سوال ادبیات جهانی تعلق دارد، اما هیچ متفکری به اندازه ی او ارزش آثار 

تقلید  آنهاست. صوریصرفانبرده است. خرده گیری افالطون به هنر و هنرمندان به جهت تقلید حسی 

)ممیسیس( صرف نمودها )آیدوال(، فقط بیان سایه هایی  از واقعیت حقیقی و ایده های جاودان 

ها هستند که به مثابه پارادایمِ نمودها واالترین هدف شناخت اند. به زعم این هستند. صرفا ایده 



بات نظام مند نظری ، بلکه چیزی نویسنده ی دوران باستان نقاشی و پیکر تراشی فی نفسه  نه بسان مکتو

هنرمندان تجسمی، برخالف نویسندگان، در زمره ی  برای نمونه متفاوت از تراژدی نزد ارسطو هستند.

می  "مسخره»کار پیکرتراش را  آالیندگیدر دوران باستان پانوفسکی  گفتهصنعتگران اند. به 

ار و کنش هنرمند را با  فعالیت انسانی بسنجد انگاشتند. افالطون از زبان سقراط چنان وامی نمایاند تا ک

بازتولید  چیزی -بی هرگونه شناخت–که گویی آینه ای به دست گرفته و گرد خویش می چرخد 

. بنابر این، (11) کند: خورشید، هرچه در آسمان و زمین است، جانوران و هرچه موجود است و ...

 رد زیرا بدون هر شناختی خود را دانا می نمایانند. افالطون هنرمندان را با سوفسطائیان هم ارز می گی

این نقد نظری افالطون خود را به نقدی سیاسی گره می زند: هنرمندان با نادانی خود آداب و رسوم را 

. بازنمایی مقلدانه خطرناک است، چون تاثیر حسی آن با پایین ترین بخش روح (11) فاسد می کنند

انسانی، یعنی شور و شوق، منطبق است. کاسیرر و پانوفسکی در این رساله به این دست مسائل 

افالطونی آغازین کمتر پرداخته اند و بیشتر به دگرگونی و تحول افکار افالطون نزد پیروان بعدی او 

 شد.  شگفتیکه منجر به شکل گیری فلسفه ی هنر می پردازند 

، اما  خالق (18) را به مثابه ی پارادایم جاودان تعریف می کند« ایده ها»با آن که در تیمائوس، افالطون 

است که خود آنها را  تقلید می کند تا  جهان محسوس در فضا و زمان تبیین شود؛ امری که بعدها 

. بی (12) ایزدی را به عنوان خالق این فرمها درک کرده است روح فلوطین، از افالطونیان متاخر،

 endon) «ایده درونی»جهت نیست که مورخان فلسفه، فلوطین را نوافالطونی می خوانند، زیرا مفهوم 

eidos)  ایدآل»میالدی، با مفهوم 11او بنیاد تغییر طرز فکر افالطون شده و سرانجام در کالسیسم قرن »

 (.91) یکی شده است

 فکری کاسیرر و پانوفسکی، نشان می دهند که چگونه این تطور Eido und Eidolonکتاب  در 

نوافالطونیان تا رنسانس راهبر تاریخ زیبایی شناسی شده است.  تغییر معنایی افالطون نزد اینان ، نقد 

ه ی هنرمند تبدیل افالطون به هنر را کامال برعکس کرد. مقوله ی ایده افالطون از این طریق به فلسف

شد و به دنبالش میکل آنژ و دیگر بزرگان رنسانس خود را بسان خدا، خالق تصور می کردند. فلوطین 

خود فیدیاس مجسمه ساز را مولدی می دانست که صرفا تقلید نمی کند. در چنین فلسفه ای هنرمند 



د واقعی  در شماری است هنرمن»دیگر اغفال گر نیست، بلکه برعکس همانطور که کاسیرر می گوید: 

 «.تکیه دارد )خالق(  که به دمیورژ

ادعای گزافی نیست، اگر بگوییم اساسا هر »کاسیرر و پانوفسکی تزی قوی را نمایندگی می کنند: 

زیبایی شناسی نظام مند، که در تاریخ فلسفه به منصه ی ظهور رسیده است، افالطونی بود و افالطونی 

ان معنی نیست که تاریخ فلسفه صرفا حاوی شماری پانوشت به افالطون است، البته این بد«. مانده است

ل کرد، درست چون  نجات حبلکه افالطونیسم آشکارا مسئله ی  بوده است که نظریه ی هنر آن را 

بدون عینیتی معنادار مستحیل شده بود. هر دو رساله « انتزاعی فراگیر»مفهوم فرم که بی این نظریه در  

 می شود. و فصل ب نشان می دهند که چگونه این مسئله در تاریخ نظریه ی هنر  حلی این کتا

طرح تا حدی هنرمند مقصود جهان را تقلید نمی کند، بلکه با اثر خود تجسم ایده ها را  ،بنا بر فلوطین

ی حرفهای فلوطین چیزی خیلی بیشتر از کلی باف» می کند. در پیوند با کاسیرر، پانوفسکی می نویسد: 

که زئوس را چنان نمایانید، انگار زئوس ظهور  (91) صرف است، حتی وقتی از فیدیاس سخن می راند

کرده باشد و  بخواهد در چشم مردمان  تجلی یابد: تصویری که فیدیاس در درونش حمل می کند، 

تصویر درون هنرمند «.  در معنای متافیزیک فلوطینی صرفا تصور زئوس نیست، بلکه وجود اوست

آید. هنرمند نه میبازتولید طبیعت نیست، چون انعکاس انسان درون آینه. این تصویر از خود هنرمند بر 

بدون شیئیت معنادار سروکار دارد ونه کپی هایی  از «  انتزاعی فراگیر»( در معنای eidos« )ایده ها»با 

 خلق شده ی هنرمند است. « ایده آل»ظاهر طبیعت می سازد. هنر  

سرنخی است که هر دو رساله در این کتاب دنبال می کنند. کاسیرر در « ایده آل»به « هاید»چرخش 

این چرخش پاسخ زیبایی شناسی به مسئله انتزاع را می بیند و پانوفسکی آن را در بازنمایی تاریخی 

اش )به ویژه در فصل کالسیسم( به طور تاریخی روشن می سازد. برای همین است که طبیعت 

شده توسط هنرمندان طبیعی نیست، بلکه طبیعت ناب ایده آل است. بنا به نظر فلوطین  زیبایی بازنمایی 

ایده »کامل ایده ها در سنگ مجسمه ساز وارد نمی شود، زیرا شرایط مواد دنیا مناسب برای اقتباس 

به آن  هنرمند نیست. این همان مسئله ای است که پانوفسکی مکرر)بنا بر عبارت لسینگ (« های درونی

. نه (99) بایستی بر نقاشی های رافائل فائق می آمد« رافائل بی دست»ارجاع می دهد که افکار صرف 

 کاسیرر و نه پانوفسکی پیرو چنین ایده آلیسمی نیستند؛ آنها نظریه پرداز نماداند. 



ان بر درک درباره ی اهمیت مقوله ی زیبایی نوافالطونی (93) «پاندورای گوته»کاسیرر در مقاله خود 

می نویسد و ارزش خاصی می نهد بر اظهار نظر گوته که مفهوم فلوطینی  ایده  ی  (91) هنری گوته

. چون برای گوته پدیدآوردن عالیتر از ایده (95) محض برخالف  اجرای مادی آن را نمی پذیرد

« ) صورت/گشتالت»است. کاسیرر اضافه می کند که حتی تفسیر ایده آلیستی )ناشی از عصر( شیلر  از 

ی افالطون به کار می گیرند( همانی نیست که گوته می گوید.  « ایده»که شیلر و گوته در ترجمان 

صورتهای غنی و محض همانی نیست که برای  جهان محسوس »می گوید که  "صورت»گوته درباب 

« ورتهای نمادینص».  نظریه ی (91) «برگزیده  شوند، بلکه آنی است که در خود زنده و معاصر است

است. معنای محتوایی آثار هنری یا دیگر اشکال فرهنگی، هرقدر شکل گرفته کاسیرر بر همین بنیاد 

هم که متنوع باشد، همواره تجسم یافته اند و صرفا نمود حسی واقعی می تواند دارای ارزش نمادین 

 باشد. 

( را به مثابه ی یکپارچگی جوهری و ماهیت ثابت یا morphe) مورفمفلسفه ی باستان و قرون وسطی 

سیمای چیزی تعریف می کردند. در عوض، کاسیرر تعریف خود از فرم را به پیروی از الیبنیتس و 

گوته ارائه می دهد. برای او فرم پیوستگی در یک  تطور است. چنین استنباطی از فرم به مفهوم  

روندی «  فرم درونی»ی مربوط است. فرم همچون مفهوم فردیت در زمان  و نه به برداشت نوعی کل

زبان، هنر، دین، «  فرم درونی»از « فلسفه ی صورتهای نمادین»پویا را نشان می دهد. وقتی کاسیرر در 

، منظورش ساختار ثابت نیست، بلکه روند فرهنگی معین است. (98) اسطوره یا علم سخن می گوید

نزد گوته یافت و آن را برای شکل گیری نهایی مفهوم فرم، نوعی کاسیرر نخست مفهوم فرم درونی را 

قرار  "گشتالت»ییرات مداوم که ذیل اصطالح طرح کلی، آن گونه که خود می نویسد، ماهیتی با تغ

 . (92)می گیرد

در این کتاب، آن را در  زمینهکاسیرر و پانوفسکی با پیش کشیدن سنت زیبایی شناسی به عنوان 

با توصیف تاریخ نظریه های هنر آن را به عنوان  ه ی خود به کار می گیرند ودف نظریخدمت ه

چگونگی عینی شدن تدریجی آموزه های افالطون در نظر می گیرند. نقطه ی پایانی این عینی شدن را 

 می کنند.تعریف در نظریه ی نماد شناسایی 



درباب معضل »ونولوژی خود پانوفسکی نخستین استنباط  از نظریه ی نماد هنر را در  طرح آیک

مطرح می کند. با  مفهوم نماد است که می توان بر ( 31) «توصیف و معنای محتوایی آثار هنر تجسمی

تقابل جهان ایده و شیئیت محسوس فائق آمد. البته کاسیرر و پانوفسکی سمبولیسم را برخالف نشانه 

در درجه ی « فلسفه ی صورتهای نمادین»شناسان امروزی، از زبان نمی آغازند. کاسیرر نماد را در  

و نه تصاویر ابژه های موجود می داند. هر پدیده ی حسی، « ایده های ارائه شده»نخست نه توصیفات 

به هراندازه،  عینی هم که باشد، )چون بیان، بازنمایی، یا معنای عقالنی محض(همواره ارزش  یا 

ی همزمان می تواند هم سوگ و حزن را و هم منظره اثر هنر (. برای همین هر31)کارکرد نمادین دارد

. کاسیرر این ارزش نمادین به نظر آید ینماینده ی سبک ای هنگام شام را بیان کند و برای مورخ هنر 

هر نمودی می داند. پانوفسکی در آیکونولوژی بر اساس همین « ( نمادینPrägnanzحامل ) »را همان 

. متفق (39) نمادین محسوس است ا امری می داند که دارای حاملر« ارزش نمادین»استنباط کاسیرر، 

فرم محض نیستند، بلکه در نمادپردازی فرهنگی و طبیعی  باقی مانده اند.  نزد افالطون  « ایده ها»با آن، 

 . (33) مشارکتی نجوش است ،نسبت ایده های الیتغیر با چیزهادر جهان

فرمالیستی عصر بود.  علم هنر در مقابل با مباحث راهبر در پی محتوای( 31) 1215پانوفسکی از سال 

او بود، همچنین مقصود  برای فهم آثار هنری، محتوای معنایی آنها )ایده ها( موضوع بنیادی تحقیق

را شکل می داد و نیز جنبه ی ناخودآگاه آنها )که پانوفسکی بعدها « آیکونوگرافی»که مبحث  آثار

را شکل می دهد. او مؤید نخستین انتقاد خود بر « آیکونولوژی» معنای مستند می نامد( و مبحث

« آیدوس و آیدولون»را سخنرانی « ایده»فرمالیسم در تاریخ هنر و جهت یابی محتوایی آن  نسبت به 

کاسیرر می داند. کاسیرر در تاریخ هنر فرمالیستی، پیش درآمد زبان شناسی ساختاری را می بنید، 

هنگی به طور کلی قابل استفاده است، اما برای توضیح محتوایی معناهای روشی که در مطالعات فر

.  بر پایه ی بنیادهای فلسفه ی کاسیرر، محتوای پدیده ی محسوس را نمی (35) نمادین ناتوان است

تاریخی و هرمنوتیک، که -توان بر ویژگی صوری یا روند علی آن تقلیل داد. برخالف تحقیق روحی

انشناسی ادراک، می کوشند معناها را تشریح کنند، برای کاسیرر و پانوفسکی در بیشتر  با ادعای رو

 مطالعات فرهنگ تفسیر ارزش های نمادین )چه بیانی و چه انتزاعی( فقط تاریخی امکان پذیر است. 



نزد پانوفسکی ویژگی های صوری چون استفاده از خط یا فن نقاشی گرچه پدیده ای سبکی اند، اما 

به فهم پدیده نمی کنند و نیاز به توضیح دارند. مفهوم سبک تنها از طریق معنای نمادین آنها کمکی 

 می تواند بنا نهاده شود.

کار می کرد و جلد نخست آن « فلسفه ی صورتهای نمادین»هنگامی که کاسیرر بر روی کتاب 

بودند که تفسیر  یکسال پیش از رساله ی اول این کتاب منتشر شد، پانوفسکی و کاسیرر با هم متفق

 معنای محتوایی بنیاد ویژگی های صوری و سبک اند و نه بالعکس.

آموزه زیبایی نوافالطونی  به وساطت مکتب افالطونی فیچینو در فلورنس تاثیر گسترده ای بر رنسانس 

، گرچه از دیگر (31)گذارد. کاسیرر و پانوفسکی به پذیرش نوافالطونی میکل آنژ اشاره می کنند

 ه و هنرمندان زمان و کارفرمایان او که اهمیت بسزایی داشتند، ذکری به میان نمی آید.فالسف

امکان  آلمان را ترک کنند. کتابخانه واربورگ هم که  1233کاسیرر و پانوفسکی می بایست در سال 

، ایجاد می کردچون واربورگ، ساکسل و ویند و دیگران آنان و دیگر همکاران را،  مبادله ی افکار

بایستی به انگلستان انتقال داده می شد. متون منتشر شده از آنان در آن موقع نه تنها از ارزش نظری آنها 

 نمی کاهد، بلکه برعکس این رساله های آغازین خالقترین  دوره ی کار پانوفسکی و کاسیرر است. 
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