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Abstract 

The present article is a critique of the book “Image and Word: Approaches to Iconology”. 
The importance of introducing and reviewing this work is studying Erwin Panovsky’s 

views on image, iconography, and iconology, as well as the presentation of relevant 

approaches in this field from the perspective of theorists such as Aby Warburg, Hans 

Belting, Mieke Bal, and Georges Didi-Huberman. This makes it possible to analyze and 

compare the approaches in parallel and in opposition to each other. Therefore, the usage of 

this book is for those who want to become familiar with iconology as a theoretical 

framework and a kind of methodology. As for knowing and understanding the agreeing and 

disagreeing views, it will be suitable. In this article, in order to describe the content and 

concepts embodied in the book, it is separately addressed to each of the chapters; In 

addition, while describing the material, they refer to the similarities and differences 

between the views of these theorists, as well as to the subject matter under consideration by 

the author, mentioning the related items. Finally, the above approaches are summarized, 

and the strengths and some ambiguities in the concepts are mentioned. 
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 شناسی رویکردهایی به شمایل تصویر و کلمه:

*ليالغفاری

**زادهجمالعرب

 چکيده

 معرفيی  اهميت .است شناسی  تصویر و كلمه: رویکردهایی به شمایل كتابنقد  حاضر ةمقال
و   نگياری   تصيویر  شيمایل   دربيار  ارویين اانوفکيکی    یآرا ةمطالعي اثير در   اینبررسی  و

اردامانيی    دیيداا  نرریيه   رویکردهای مرتبط در ایين ممينيه ام   ةارائ   چنين همشناسی    شمایل
ایين امير امکيان     است.اوبرمان  ي و ژرژ دیدی  بال  مانند آبی واربورگ  هانس بلتينگ  ميکه 

ایين   .دكن میدیگر فراهم  تقابل با یک موامات و در بههای مذكور را   رویکرد ةمقایکتحليل و 
شناسيی    چهيارچوب نريری و نيوری رو     منزلية  بهشناسی  با شمایل   ییآشنا باهدفكتاب 
موافي  و مايالب بيا آن مناسي       یآراكه برای آاياهی و آشينایی بيا      چنان . همدارد كاربرد

 خواهد بود.
جدااانيه  فصيل   هير  كتياب در  شيد   طير   ميمفاهتوصيب محتوا و  منرور به  مقاله نایدر 
كيه درخي ل تیيریط مطالي  بيه وجيو  شيباهت و تميایز          ضمن ایين  .شد  است ررسیب

سيوی   مطير  ام مقتضای مضامين  به  و شد  دیگر اشار  اردامان با یک  های این نرریه  دیداا 
 نقيا  و  شيد   بندی  رویکردهای فوق جمع  است. درنهایتد  ش بيان موارد مرتبطنویکند  
 .و برخی ابهامات در مفاهيم آمد  است قوت
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 مقدمه. 1

 خیتيار  ایي ( kunstgeschichte) هنير  خیمحتوامحيور بيه تيار    کردیشر  انج رو كتاب نیا
  (Erwin Panofsky) یاانوفکييک نیييارو یآرا كييه اسييت( bildgeschichte) ریتصييو

و   (Mieke Bal) (  ميکيه بيال  Hans Belting) (  هانس بلتينيگ Aby Warburg) واربورگ یآب
ها  هركدام فيار     این دیداا  .دكن میرا بيان ( Georges Didi-Huberman) اوبرمان ي ژرژ دیدی

چراكيه    انيد   ام توجه به فرم یا ساختار  محوریيت خيود را بير معنيای اثير هنيری قيرار داد        
و  اسيت ( iconology)« شناسی  شمایل»( و iconography)« نگاری  شمایل»ذیل ها  بندی آن  طبقه

 د.ندارتمركز  خاص بر معنای اثر هنری یا تصویر طور بهاین دو 
نگياری    شمایل بنابراین. استتبيين تصویر شناسی   شمایل وتوصيب تصویر  نگاری  شمایل

قيرار دارد.  درتقابيل  با وصب موضوع و محتوای اثر بيا نگير  فرماليکيتی بيه آثيار هنيری       
و   های تاریای  اجتمياری   ممينه  كه شامل اس استای ام تاریخ فرهنگی   شناسی شاخه شمایل

بير   فرهنگی موضورات هنرهای تجکمی است. بنابراین  ایين دسيته ام مطالعيات نيه صيرفا      
 های اجتماری و تاریای متمركزند.  تاریخ هنر  بلکه بر ارم 

شيود. سي،س      ميی  تحليل شکلیلحاظ  كتاب امبرای ورود به بحث  در این نگاشته ابتدا 
طيور مجيزا بيا     بيه لحياظ محتيوایی و    بهاردامان مطر  در كتاب   رویکردهای هریک ام نرریه
 درقالي   راهای اول و سوم   فصل نویکند  قب  است  افتنی. دشو مینگاهی تحليلی توصيب 

و درجهت هماهنگی با سایر مطال  در برخی ميوارد بيا تیيييرات در     كرد  استر منتیمقاله 
 اند.  این اثر آورد  شد 

 

 کتاب شکلی بررسی. 2

 درنیير چیيمه   كيه   اسيت   نصری  دانیيار دانیگا  ر ميه طباطبيایی  امير  ةنوشت كتاب این
شييما   آنویراسيتار   وكيرد    منتیير آن را  1397 در سيال  نکاه 500 شماراان بهچاپ اول 

نگياری و    و موضيوع آن شيمایل   «هنير   دربار ي هنر»در نیر چیمه آن بندی   رد  است. فکار
 .استادراک بصری در هنر 

 Portrait of Cardinal Filippo) كاردینال فيلي،و آرچينتيو ارتر  در طراحی روی جلد ام نقاشی 

Archinto)  اثيير تيکييين (Vecelli Tiziano)   بييه مضييمون آن توجييه بييابهيير  ارفتييه شييد  كييه  
خوانش تصویر در فصيل سيوم ارجياع دارد.    دربار  به بحث تثليث هانس بلتينگ   نگاری  چهر 

هيا    نگاری با تصاویری با موضورات مذهبی مکيحی بيش ام سيایر سيبک    شمایل امطرفی  چون
 رساند.  ارتبا  دارد  نوری هماهنگی در معنا )محتوای كتاب( و تصویر )طر  روی جلد( را می
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دراداميه    .اييرد  و نمایه را دربرمی    منابعفصل انج افتار  ايش كه ددارصفحه  192كتاب 
 .شود  می داد شر  مباحث مطر  در این فصول  ةمقایکمحتوا و 
 

 کتاب محتواییبررسی . 3

اروینپانوفسکی:خوانشتصویرازمتنفصلاول:1.3
نگياری در    بيا توصييب شيمایل      و رددانگاهی تحليلی فصل اول به دیداا  اروین اانوفککی 

طيور خياص  بيه     بيه   شود. شيمایل   ( آغام میicon)« شمایل»  واژهنر و بررسی تفاوت آن با 
  اسيت  ارتدوكس تعل  داشيته  هروسيبه وری تام،رامکيحيت بيزانکی و اس ام فروااشی این 

طوركه در ادیان ابراهيميی    ارجاع ندارد. همان خاصییا آیين   نگاری به هنر  مذه   اما شمایل
شييمعدان »( و ممنوريييت شييمایل  iconoclasm) شييکنی  شييمایلرغييم   بييهچييون یهييود   هييم
نگاری است.  ای بارم ام شمایل  نویکی نمونه در اس م نيز خو   دندار «شاخه هفت

  متيون  شناسانه بيه ادبييات یونيان باسيتان      نگارانه و شمایل  مطالعات شمایلتاریاچة 
 یتيرو بليوری    ايردد كيه جييووانی ايی      و قيرن شيانزدهم ميي دی برميی      وسيطی  قرون
(Giovanni Pietro Belllori در ) نيکيو  اوسين   هيای هنرمنيدان    ناميه   مندایكتاب مقدمة 
(Nicolas Poussin )نگارانيه    شيمایل    شييو   بيه داند كه مقاصد خود را   را اولين هنرمندی می

اوتفریيد افيرایم   سيوی   اماست. اکتر  این مطالعات نيز در قيرن هجيدهم   كرد  بيان 
 ایين  وارث درمقيام  هيم  اانوفکيکی و  ( میيهود بيود   Gotthold Ephraim Lessing) لکيينگ 
روشيش مايتص ایين     كه نگر  این با .است ارداخته رنکانس میاص مطالعةبه  رویکرد
دارد. كابردو برای كل دوران تاریخ هنر  يکتن   رصر

اول مرتبية  اسيت:  كيرد   ی را در خيوانش تصيویر ارائيه      ا  اانيه   او مرات  سيه   ممينهدر این 
 اثييرفقييط كييه در آن اسييت ( Pre-Iconographical Description) نگارانييه  توصيييب ايیاشييمایل

جيا بيا    باشيم. درواقع  ایين    كه با آثار هنری آشنایی داشته یا نداشته   فار  ام اینشود میتوصيب 
هيا و    مایيه   منيد مييان نقيش     مدد نکيبت نريام   بهمحکوس سروكار داریم و رمزایایی اثر  یامر

 شيود: معيانی رينيی     مرتبه خيود بيه دو بايش تقکييم ميی     . این شود میطبيعت خارج حاصل 
(factual كه بدون توجه به احکاسمان به اثر ) هيای بصيری     داد    چنين هم. يمكن توصيب میآن را
( expressional) بييانی  معيانی  . بايش دوم استسان  های ايیين هم  آشنایمان در تجربهاشيای با 

. اسيت محبيت مطير     و چون خیيم  جنيون    ماست كه در آن احکاسات و رواطب در اثر ه
و ميدنرر اانوفکيکی در آن   دارد ميا ارتبيا    روممر  دركل  این مرتبه با امور معمولی و تجارب 

 .(12: 1391)نصری  فرض رنکانس است  ( در نقاشی با ايشnaturalist) ارایانه  رویکرد طبيعت
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(  نييه بييا یييک معنييای iconographical analysis) نگارانييه  تحليييل شييمایل  دوم ةمرتبييدر 
جيا   در ایين   مرم اانوفککی بهمحکوس  بلکه با امری معقول یعنی محتوای ادبی در ارتباطيم. 

هيای فرهنگيی      ممينيه   شناخت اس بنابراین .ايرد  می   ها بهر   هنرمند رامدانه ام نمادها و تمثيل
نمایيد.    ميی  ند  ضيروری نقش دارها   ايری این نماد  كه در شکل  و اجتماری  سياسی  مذهبی

معيانی دیگيری كيه     .نوری بيه معيانی قيراردادی ارجياع داد     بهتوان این امر را   كه می   طوری به
و  نيکيت شمول   ها جهان  یابيم. این  ها دست می  درصورت آشنایی با فرهنگ یک جامعه به آن

مرتبه تحليلی بر معيانی  توان افت این   صورت قراردادی در آن جامعه وجود دارد. اس می به
 .(13قراردادی است )همان: 

 The Portrait of) ا   جووانی آرنيولفينی و نيورروس  مناس  در این ممينه نقاشی  1مثالی

Giovanni Arnolfini and his Wife) آیک وان اثر یان (Jan van Eyck ) (  كه در 1 )تصویراست
تمام اشيا  و تقریبا  اند   ف ندری تصویر شد  ا  در اتاق خواب  دار لوكایی و نورروس  آن بانک

های چيوبی    بودن هنگام رقد  كفش دست  در  دست. است این دو   اویای قداست ايمان امدواج
ااير بيننيد  بيه     .(247-246: 1394و... )ك ینر   سومد  دان می  كنار تصویر  شمعی كه در شمع

در آن سيرممين شيوهران بيه همکيران خيود       داند كه  رسوم ف ندری آشنا نباشد  نمی و آداب
 .استدهند یا تک شمع روشن در شمعدان حاكی ام مراسم امدواج   كفش چوبی هدیه می


83.7*57نگروغنرویتخته،،رم1434،یانوانآیک،اشجووانیآرنولفينیونوعروس.1تصویر

 .http://www.nationalgallery.org.ukمتر،گالریملی،لندن،منبع:سانتی

http://www.nationalgallery.org.uk/
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ارتبيا    ةنیيان بنابراین شناخت ادبيات موضوع در این مرتبه ضروری است كه این خيود  
كيه در   اسيت نگارانه ارجاع به متيونی    در تحليل شمایل میرا  استتنگاتنگ ادبيات و نقاشی 

نگاری مکييحی كتياب     در شمایل  مثال رایمذهبی یا فرهنگی دارند. ب ةرییبکياری ام موارد 
د. شيو  اسيتفاد  ميی    شاهنامهطور خاص  به  مقدس و در نگاراری ایرانی كت  شعر فارسی و

ایين آثيار  بيدون دانکيتن اشيعار و روایيات        ةموشيکافان بنابراین تحليل و بررسيی دقيي  و   
 نيکت.اذیر     امکان  ممينه  اس

آثار هير دور  بيه ايارادایم حياكم بير آن       ةنگاران  شمایلتر  تحليل   در افقی وسيع   چنين هم
یييا  «الگييوی تفکيير رصيير»( Thomas Samuel Kuhn) چييه توميياس كييوهن آن ؛اييردد  بيياممی

  كه به رليم  فلکيفه   داردد. درواقع هر دور  اارادایم خاص خود را دان می «های دوران  انگار »
ثير آن قيرار  أتي  تحيت تحلييل و اسيتنتاج افيراد     نرامدهد. بر همين اساس    و هنر آن شکل می

بيه   توجيه  بيا نمونيه    رای. بي استآن اارادایم براساس آثار هنری ویل أتاس تفکير و  .ايرد  می
 آثيار  ةنگاران  شمایلهاست  برای تحليل   بر اسطور  دایم حاكم بر دوران باستان مبتنیكه اارا این

كيه درميورد قيرون وسيطی        حالی یم. درنياممندهای كهن   آااهی ام اسطور  به ناخوا   آن خوا 
هيا و روایيات كتياب مقيدس       به حاكميت دین مکيحی و كليکيا  آشينایی بيا داسيتان     توجه با

 اولویت دارد.
( نيام بيرد    iconogical interpretation) شناسيانه   سوم  اانوفککی ام تفکير شمایل ةمرتبدر 
یم كيه ناخودآايا  و غيررامدانيه در اثير حضيور دارنيد. در       ايير  ایرا كه در آن اموری است 
  داریيم نييام   آشنایی با تميای ت اصيلی ذهين بیيری    به شدن معنای اثر  ريان منرور بهجا  این
ایين    مريم اانوفکيکی   بيه نيد.  ا شناسی فردی  های فرهنگی و روان  ثير ممينهأت تحتكه  نحوی به

نگاری بيا    شمایل»یا  «تر  معنای رمي  بهنگاری   شمایل»رنوان  باو او ام آن  استمرتبه با ترین 
شيویم    نيز مواجه می هر دور  (weltanschauung) بينی  كه با جهان 2كند  یاد می «تر  معنایی ژرف
 فریيدریش هگيل  ( geist) نيوری هميان تعبيير رو  جهيانی     بهاین  .(119: 1396)اانوفککی 

(Georg Wilhelm Friedrich Hegelیييا رو  ممييان ) هيياینریش ولفلييين (Heinrich Wolflin )
 دور هيای آن    خياص بيه حکاسييت     دوركه ولفلين در توصيب آثار هنری هير    چنان  است

 .(224-223  186 :1393دهد )هایدماینر   ارجاع می
و  نيد دیگر طول یک منرر اانوفککی در كتاب  این سه مرتبه ام  نویکندمرم  به  درنهایت

نگارانيه و    نکبت مطالعات شيمایل  ر قبلی است. دربا ةمرتبشر  وصول به هریک اذشتن ام 
و تفاسييير  نييددیگر ایيين دو در امتييداد یييکشناسييانه نيييز او بيير ایيين بيياور بييود كييه   شييمایل
 است.نگارانه   های شمایل  شناسانه برمبنای تحليل  شمایل
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ام بيارمترین انتقيادات بيه     .اانوفکيکی اسيت     دیداا ن امنتقد یآرا بررسیز اایان فصل ني
گرفتن هویتی مکتقل برای تصویر است كه خيوانش آن را بيه متيون ادبيی     ننگر  او درنرر

( اثير  Alois Riegl) ای در نقيد آليوئيس ریگيل     كه اانوفکيکی در مقاليه    . درحالیدكن منو  می
درون سيکتمی ام ارجاريات  نرر آورد كه معنای خود را  ( درorganism) ای  وار   هنری را اندام
منرير   اذارد. بنابراین واضط است كه ام می نمایش يت ام قوانين مناس  خود بهتبعخویش با 
 .(Michael Ann Holly 1984: 181) نيکت خود  چيز جز هيچ  درباراو اثر هنری 

شناسيی در    نگياری و شيمایل    ميان شيمایل ( مرم Ernst Gombrich) ارنکت اامبریچ نرر به
 مرم مایکل هيالی  به  كه حالی . درشدنی نيکت درستی تفکيک بهو  استاانوفککی مبهم  یآرا
(Michael Ann Holly)  بيرای شناسی هردو نمادهای  مم   نگاری و شمایل  های شمایل  خوانش 

بيودن بييش    رییيه   هم باوجودها   آنمیابهت  بنابراین .دهد  رمزایایی را در اختيارمان قرار می
نمادهيا در  »و  «نمادهيا در مفهيوم اصيلی   »مفهيوم   دو . اما اانوفککی بيا كياربرد  يکتنام این 

دهد. مقصيود او ام    ز میيدیگر تمي ( این دو را ام یکErnst Alfred Cassirer)« مفهوم كاسيرری
هيای تصيویری و متنيی رمزایيایی       راحتی با شناخت سنت به  كههایی است   مورد اول نگار 

 3.(119 :)همان تر است دوم حکاسيت بيش اما در مورد  شوند می
به هنير   شناسی جدید خود دیداا  اانوفککی را صرفا   بلتينگ نيز درراستای معرفی شمایل

 تصيویر  و در رليم  يکيت نبيه هنير محيدود     هرايز كه خيود      درحالیاست دانکتهمعطوف 
(bildwissenschaft ميان هنر و غيرهنر تمایز )اوبرميان   يي  به نقد دیيدی   نيکت. درنهایتل ئقا

دیيدااهی منطقيی    بير  شناسيی   منرر شمایل ام اانوفککی اشار  شد  كه خوانش تصویر را ام
. دشيو  ميی تصيویری منجير   هيای    لفهؤمارفتن بکياری ام  نادید این امر به  و شمارد  مبتنی می

دیدااهیان بيا منرير    ةمقایک   چنين هماوبرمان   ي تينگ و دیدیبل یآرا ر تر دربا توضيط بيش
 های بعدی خواهد آمد.  اانوفککی  در باش

 

منظرتصاویرآبیواربورگ:تاریخازفصلدوم:2.3
 شناسيانة   شيمایل  یکيرد اسياس رو  واربيورگ  نرریيات  آميد    فصيل  ایين  در چيه  آن برمبنای

شناسيی    نگياری و شيمایل    تحليل تصاویر بيه شيمایل  اانوفککی است. اما تقليل دیداا  او در 
و  اسيت های فعاليت واربورگ بکييار وسييع     ر ی  و ررصه  اکترچراكه   صرف خطاست

یعنيی   ؛كند می بررسیای   رشته  ميان صورت را به( phenomenon) ادیدارهابرخ ف اانوفککی 
بيرخ ف بياور    بنابراینرود.   فراتر میشناسانه نيز   نگارانه و شمایل  ام مرمهای مطالعات شمایل
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 ایين واربيورگ  تفکيرات    ةبه آثار انتیاریافت توجه بارا  او نبود  و   دهند  ادامهرایج  اانوفککی 
 تصویر به متن تعبيير شيود  ام   ةترجمنگاری اانوفککی   اار شمایل .دیگر مجزاست دو ام یک

 .(44-43: 1397)نصری  منرر او حركت ام ك م به تصویر خواهد بود
داند و بر آن است تا تياریخ هنير را     واربورگ خود را نه مورخ هنر بلکه مورخ تصویر می

 او رموميا   .. دیداا  او درباب تاریخ هنر ك سيک نيکيت دكنتصویر تبدیل  دربار به معرفتی 
هيا را    آنو رویکيرد حياكم در تياریخ هنير      ردنداهنری  ةجنبكند كه   ام تصاویری استفاد  می

 آورد.  شمار نمی بههای شایان ذكری   نمونه
اویيد كيه     واربورگ ام تاریخ تصاویر سيان ميی   (Bilderatlas) اطلس تصاویر  اروژدر 

ثبياتی تياریخ هنير بيه       بيودن و بيی   جریيان  در. نگير  او بيه   استتاریخ هنر نيز   دربرايرند
ای ام مميان    برجکته كنار نقش ممان حال دركه در آن یک تمبر  انجاميد   ايری این اروژ   شکل

یعنيی تصياویر در    .آثار هنيری بياور دارد   «حيات بعدی»ارفت. واربورگ به   اذشته قرار می
تصاویری كيه در تياریخ    .یابند  های دیگر ظهور می  های بعدی در شکل  ممان امتداد و در دور 

 .(48  45ند )همان: ا حال حركت درچون موجوداتی  هنر هم
بيه هنير    نبایيد صيرفا    اطليس تصياویر  به این نتيجه رسيد كه در اواخر مندای واربورگ 

دانکيت.    می «انکانی تصاویر ةحافر»  را وحدتچراكه هدف خود ام این اروژ    شودمحدود 
  با قراردادن تصاویر بير    چنين هم. دكردر الوا  اایانی ام تصاویر غيرهنری نيز استفاد   بنابراین
تنهيایی   بيه ااير   میيرا   دكني  تصاویر را فعال خواست تا خصوصيت اویای  سيا  لو  می ةممين

را  اطليس تصياویر  هميين دلييل      ام دید مااط  انهان بودند. بيه   دارفتن  موردتوجه قرار می
 اند.  مابين تاریخ هنر و سينما تلقی كرد 

 سيرائی آیزنیيتاین   (the theory of montage) مونتياژ  ةنرریي تيوان آن را بيا     ر و   ميی  به
(Sergei Eisenstein مقایکه )ای در ميان قطعات اونااون اسيت و    كه در آن تصویر قطعهد كر

شيود. اميا     هاست كيه موجي  حركيت ميی      ذات سينما نه در تصاویر بلکه در نکبت ميان آن
معقيول بيه   های رویکرد   چهارچوب  كنند  نفیبرد كه    واربورگ در اطلس خود ام مونتاژ بهر 

 .(63-61را  داشت )همان:  هم را نيز  «تصویر بر كلمه ةغلب»ايام آشکار  و تصاویر بود
  اطليس تصياویر  او به نگار  تاریخ هنر بدون متن ارداخت كه ام هميين حييث نييز    

تاریخ هنر ك سييک    حومها در   درخورتوجه است. رویکرد واربورگ به تصویر ام اولين نقد
. درواقيع   دنيد كرچيرای تصویر بر كلميه تمركيز    اردامان در این ممينه بر  و سایر نرریه است

 بود. نویکی نيز همين  نگا  انتقادی به تاریخ
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تصاویرۀگانهانسبلتينگ:سهفصلسوم:3.3
كيه هيدف او ام ایين مفهيوم تحلييل       استبلتينگ  «شناسی جدید  شمایل»این فصل موضوع 

  ايروژ چيون واربيورگ در    . او نيز همستها  بنای منط  آنتصاویر نه براساس متون  بلکه برم
را بررسيی  تير    بر هنر نگذاشته و تصویر در مفهيومی ريام   تمركز خود را صرفا  اطلس تصاویر
جيای سيان ام آن ام     . به این ترتي   ام روایت غال  تاریخ هنر فراتر رفتيه و بيه  كرد  است

كنيد    ( انتقياد ميی  Edgar Wind) اانوفککی و اداار ویندر و   ام  بهكند.   تاریخ تصویر یاد می
 اند.  شناسی صرف تقليل داد   رو  شناسی یا  تصویر را به شمایل ةممين كه مطالعات در

ارسيش ام    بياور او  به است.ها با تصاویر   دنبال بررسی نکبت انکان بهبلتينگ   كلی   طور به
چراكه تصيویر درنهایيت بيه تعریفيی       شناسانه است  چيکتی تصویر مکتلزم رویکردی انکان

و بيه او ایين    ردنيدا  چندانی در مطالعات هنریة سابقد. اما این دیداا  انجام شناسانه می  انکان
بررسيی و  را تصياویر  های روایت غال  در تاریخ هنر   دهد تا فار  ام محدودیت  امکان را می

 .(80: 1393)نصری  كندتحليل 
هيا    بلکيه تصياویر نييز بير انکيان      نيکيتند  هيا بير تصياویر مکيلط       انکان فقطباور او   به
این مفهيوم در مبحيث     (Maurice Merleau-Ponty) رانند. اممنرر موریس مرلواونتی می حکم
هایی آاا  نيکيتيم    اول سوژ وهلة ما در   شود كه   چنين مطر  می (the gaze)« نگا  خير »

هومر )« موجوداتی هکتيم كه هموار  امايش درمعرض دیدیم»بلکه   كه به جهان بنگریم
آن بيا تصياویر    ةرابطتر به جامعه و   درواقع  بلتينگ این امر را در مقياسی بزرگ (.172 :1394

دهد  تصاویر نيز بيه نيوع    می جهتانکانی به تصاویر    ةجامعكه   چنان یعنی هم .دهد  تعميم می
 تالی جامعه بلکه هادی آن باشند. توانند نه صرفا   خود می
( یک رصر است كه برای visual culture) مرم او  تاریخ هنر قکمتی ام فرهنگ دیداری به
تصيویر جزئيی ام ایين فرهنيگ     بنيابراین  . را قائل است و تصویر  رسانه  جکممؤلفة آن سه 

ابزار  ةمثاب بهانه . او رویکرد تاریخ هنر به رساستنادرست  مؤلفهاست و تقليل كل آن به یک 
و نکبت نيکت منرر خود  رسانه فقط واسطه  كه ام  حالی دركند؛   نقد میرا  صرفواسطة و 

 .دارنددیگر موجودیت ن یک ونماند كه بد  آن با تصویر به دو روی یک سکه می
د  و كير  تصویر را خل مؤلفه این  جکم یا همان بدن  بلتينگ بر این باور است كه ر دربا

د. درواقيع  تصياویر   كني  ميی  چون رسانه رمل ر و   هم به .تصویر باشد ةمنزل بهتواند خود   می
ای است كه این تصاویر بيدون   و ام این منرر بدن خود رسانه ودش میذهنی در جکم ادیدار 

اسيت كيه خيود     «حضور امر غایي  »سوم  ةلفؤیابند. تصویر نيز م  وجود آن امکان ظهور نمی
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و امطرفيی بيه    استاست كه غای  شاهد سو بر امری  یک ام  میرا ان داردنوری تناقض اذر به
 را نييام دارد  و رسانه یا جکمی استحضور و غياب  ةواسطدهد. اس   حضور آن اواهی می

 تا امر غای  را به ظهور رساند.
مطير    «نگيا  خيير   »( و animation)« بایيی   جيان »رنياوین   بيا درادامه دو مفهوم دیگر 

جيان    بایی قابليت ذاتی فرد برای كیب هکتی در تصياویر بيی    جان  باور بلتينگ بهشود.   می
دیگير     منرير   امدانيد.    میمنو  یک ناظر  طری  امشدن    بایيد  جانها را به   و ایجاد آن است

فضای اجتماری خلي  شيد  و ایين نگيا  اجتمياری       طری  امبر این رقيد  است كه تصاویر 
 .(92  85: 1393باید )نصری   جان میها   است كه به آن
 چيون مایکيل باكکياندال    ايردامان هيم    درراستای بکياری ام نرریه  نگا  نيز ر بلتينگ دربا

(Michael Baxandall  تاریخ هنر را قراردادهای تاریای نگيا  ميی  )      هيا    دانيد كيه ایين قيرارداد
بيه ريادات    فقيط و    اسيت شيد برارفته های اجتماری و فرهنگی   ام جنبه چون ارس،کتيو هم

ام حاليت  این رادات دیداری منرر مرلواونتی   ام .(99: 1397یابد )نصری   دیداری تقليل نمی
شدن حين یيادايری بيه توانيایی دیيدن دنييا مبيدل        آمياتهاالود  و آماد خود در بدو تولد با 

تعبييری شيروع جهيان     بيه رود  كيه    دست می انکان ام  االوددید خالص و  بنابراینشوند.   می
شناسی  اخ قييات  دیين      جهانی كه در آن جامعه  فلکفه  روان .( استkulturwelt) فرهنگی
نيوری   بيه هيا    (. ایين 82: 1387آمومند كه چگونيه ببينيد )اریمومیيک      و غير  به فرد می  رلم

 افتند.  میمؤثر ند كه در نگا  ا ی اجتماریقراردادها  دربردارند
بياور   ایين  و بر كند  چهارم تثليث خود یاد می ةلفؤم منزلة بهنگ ام نگا  خير  بلتي   چنين هم

یابند. درواقع نگا  با بدن دراير بيا رسيانه     كردن موجودیت می نگا است كه تصاویر در كنش 
كيه خيود    حيال آن   تصویر اشار  داردهای   لفهؤمبودن  اانه  سهرا  خواهد بود. او هموار  به  هم
افزاید و وجيود آن را شير      به این سه میرا خير   رنوان نگا  باچهارمی  ةلفؤمطور واضط  به

تصاویر جدید بيا تصياویر اذشيته را    ينی نیجاداند. درآخر نيز بلتينگ   شدن سایرین می كامل
بيودن بررسيی تياریخ تصيویر      نادرسيت دور  دانکته و بير   يدن به نيامهای هرحاكی ام اندیی

 دارد.كيد أتاممنرر تاریخ رسانه 
 

ميکهبال:جزئياتدرمرکزفصلچهارم:4.3
( Rembrandt Harmenszoon van Rijn) رمبرانيت  بيار  بيال در   ای ام ميکيه    این فصل با جمليه 

ياری هيای بکي    اهميت در آثار هنرمندی چون او حرف  كه جزئيات بی براین مبنیشود    آغام می
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بيال درتقابيل بيا دیيداا        محيور ميکيه     رویکرد جيز    دهند  نیانبرای افتن دارند. این خود 
 «افیييانی  اييرد » ةنرریييبييا تکيييه بيير    چنييين هييممحييور تيياریخ هنيير ك سيييک اسييت.   كييل
(dissemination)4 ژاک دریيييدا (Jacques Derrida درايييی )چنيييدمعنایی»امکيييان ين ييييتب» 
(polysemy)5  و به نقش مفکر در ازینش معنا ام مييان معيانی ماتليب اشيار  دارد      استاثر

 .(106-105: 1397)نصری 
در اثير هنيری     6چيون مييخ یيا سيوراخ دیيوار      اهمييت هيم    او با تمركز بر جزئييات بيی  
انداشيتن آثيار    معنيایی   تک  با این هدف كه ام دكن  نقد میرا رویکردهای مرسوم در تاریخ هنر 

دیيداا      امجمليه  .شيد  تقلييل ندهيد     تعييين    هيای اماييش    ها را بيه كليیيه    و آن كنداجتناب 
های منجير بيه    چون حلقه لحاظ تاریای هم بهها كه   وار آن  وار آثار هنری و نرام سلکله  منجير 
  مبنيای نرير او  . بربيود د  كردر تاریخ هنر مطر  ریگل نيز رویکردی كه  .ندا دیگر متصل یک

تحول و ايیرفت است كه ایين تحيول در ذات هنير مکيتتر       منجيرای ام   هر اثر هنری حلقه
 .(197-196: 1393)هایدماینر  است

خصييایص  منزليية بييهو معنييا   (  چنييدمعناییintertextuality) در ادامييه مفيياهيم بينامتنيييت
ها ارجياع    ( نیانهReady-Made)  حاضرآمادافیانی آورد  شد  است. بينامتنيت به كيفيت  ارد 
 ةواسيط  بيه یر و متون ماقبيل خيود یافتيه كيه     یعنی خال  تصویر این كيفيت را در تصاو .دارد

. بنابراین  هيچ متنيی  يکتنها  آن  آوردند ادیدنویکند  یا نقا   اند و صرفا   آمد  ادیدفرهنگ 
كيه چنيدمعنایی     . درحالیاستخود   ام  ايشابتدا موجود نبود  و برآمد  ام متون یا تصاویر  ام
دانيد.    كه وجود معانی دیگر را نيز ممکين ميی    طوری   بهاسترد معنای ثابت و متعين  ةمنزل به
  بنيابراین ( موردنرر بال است. reader response criticism) محور  معنا هم نقد خوانند  ةممين در
د  آن اشار  شد  و ميتن بيه واكينش خوانني     ةاوليیا معنای لب ؤممتن به نيت  بودنن هوابکتبه 

كيه تحلييل تصيویر را نيه      رددانوری با دیداا  بلتينيگ میيابهت    بهارجاع دارد. ام این منرر  
 ايرد.  نرر می بلکه برمبنای منط  خود تصویر در  براساس متن
ای   كند  مركزی بيدون معنيا و اسيتعار      ( ام آن یاد میnavel)« ناف»رنوان  باچه بال  اما آن

و اسيت  نيافتيه   است كه نقاشيی بيه ميتن تقلييل    ر و   حاكی  به .برای جزئيات نقاشی است
دانيد كيه انتقيال یيا       فرضييه ميی   ایين  ةنگارانه را براای  شمایل ةمواجهروایت خود را دارد. او 

. اسيت   ايذیر    ها امکان  ها ام تصویری به تصویر دیگر بدون تیيير در معنای آن  مایه  نقش ةترجم
 شود.  مبدل می «بد ةترجم»تعبير بال  بهنوری ترجمه یا نگاری به   بر این مبنا  شمایل

تحلييل نقاشيی یيا      منرير او  تفکر فلکفی است. ام  ارتقاد بال  نقاشی ابژ بهدرنهایت 
این . های فلکفه فار  است  اما اثر هنری ام محدودیت  داردسان  متنی فلکفی اهميتی یک
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موضيورات   شير  تيری در   بيرخ ف فلکيفه  قابلييت بييش      شود تا هنر  امر موج  می
 معاصر داشته باشد.

 

هاشناسیلکهاوبرمان:شمایلـژرژدیدیفصلپنجم:5.3
نگارانيه   ( درتقابل كامل با رویکرد شمایلNon-Iconology) شناسی  رنوان ناشمایل بافصل آخر 

یافتن معنای متعيين در  صددخود در نوع بهاین رویکرد  میرا  اانوفککی است ةشناسان  شمایلو 
 منطي  دوايار    طيور واضيط   بيه اوبرمان  ي داند. اما دیدی  و این امر را نيز ممکن می استآثار 
 نه كيام   »تعبيری  به. او به نبود معنای واحد در آثار و دكن  میرا نقد  «آن نيکت»و  «است این»

با معنيای آثيار    رابطه درارایی اانوفککی  مطل مقابل  یعنی در .اشار  دارد «آن نه كام  »و  «این
انگييز نقاشيی در       ام قابلييت حييرت    چنيين  هيم . اسيت ل ئي قاارایيی    نوری نکيبی   بههنری  
 مقابل بينند  قرار ارفته است. كه هموار  در اینرغم   بهاوید    كردن سان می انهان

بييه نگييا  در ( Jacques Lacan) نييوری درراسييتای رویکييرد ژاک  كييان بييهایيين دیييداا  
كنيد نميایی خطياآفرین و      ايری ميی    چيه در نقاشيی جليو     بياور او آن  بيه  میرا  است نقاشی
 كننيد   ظياهری و اغفيال   و ما برسر را  نگا  مااطي  افکنيد     فری  است كه دامی توهم  چیم
یابی بيه واقعييت فراسيوی ایين نميای فریبنيد  را        امکان دست  دیددرواقع نقاشی به  است.

 .(344-343: 1392 ناواهد داد )رلی شریعت كاشانی
( Marcel Proust) اوبرميان آن را ام مارسيل اروسيت   يي   كه دیيدی   (pan)« لکه» اصط  

ارسش   اردد كه خوانش مالوف ام آن را به  هایی ام اثر باممی  راریت ارفته است  به قکمت به
بيا     چنيين  هم .(152  147: 1397)نصری  مجزاست« جزئی ام اثر»مرم او  لکه ام  بهند. اكی  می

نييز   (symptom) «سييم،توم »مؤلفيه  (  ایين  Sigmund Freud) اتکا به نرریات میگموند فرویيد 
كه به ناخودآاا  هنرمنيد   جای آن  ها به  اوبرمان  سيم،تومي  شود. براساس تحليل دیدی  تلقی می

و  ندها در اثر هنيری مکيتور    . آنكنند میارجاع دهند  به مقاومت تصویر دربرابر تفکير اشار  
 .نيکت يدنیدهند كه براساس منط  مرسوم فهم  ای ارائه می  قال  نیانه خود را در

اوبرميان در   يي  اسيت. دیيدی   ( نيز مفهومی دیگر در این فصل anachronism)« ممانی  ناهم»
و  اسيت ( Schönflies BenjaminBendix  Walter) دار واربورگ و والتير بنييامين   این ممينه وام

  مريم او  بيه كه   چنان .داند  بندی و تعيين ممان تصاویر می  مقصود خود را ام این اصط   طبقه
( یيا  Mimesis) نقيد ميمکييس     چنيين  هيم . استمواجهه با تصاویر رویارویی با ممان    هراونه

( به این امر فهم قيراردادی ام بامنميایی   Plato) محاكات ام نگا  او درتقابل با رویکرد اف طون
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و بيا ارجياع بيه نرریيات     د  كير ميمکيس ين نیجاكید. او مفهوم سيم،توم را   چالش می بهرا 
در آن اصيل و   میيرا   اييرد   نرر می در ميمکيس در« شکافی»فروید در این باب  سيم،توم را 

هيای    هيا و سيمبل    ام نیيانه  ای  . درواقيع  سييم،توم مجموريه   ندارنيد ارتبا  مکتقيم بامنمود  
 .(162  159را بامنمایی ناواهد كرد )همان:  شدنیکيرفتشد  براساس اصول ايیين  تثبيت

واسيطة   بيه ( انکيان  self)« خيود »بامنميایی  نحو   ر اوبرمان درباي    دیدیوجوی  جکت
كه ام مرمهای تاریخ هنير ك سييک فراتير رفتيه و       است. چنانبرانگيز  ملأتتصویر و تاریخ 

بود  است. درمقام قائل معنای تصویر  نبودن بتاگ به ثبنگاری واربور  راستا با مدل تاریخ  هم
( ميان تصویر و Immanuel Kant) های امانوئل كانت  مقایکه  اانوفککی با استفاد  ام اندییه

های آن را معين   مرمهای تاریخ هنر و ابژ  و بدین طری كرد معنا نکبت میاصی را برقرار 
اوبرمان ام دیداا  جدید فروید در تياریخ هنير اسيتفاد  كيرد و     ي  كه دیدی  صورتی كرد. در

هيا    نرر اانوفککی بود  شکنندای ذاتی آندكه هموار  م  معنای تصاویر دربرابر قطعيت در
 .كردرا مطر  
كييه در آن د دار «امکييان بامنمييایی ارسييش ام»رنييوان  بيياايوسييتی   ایيين فصييل آخيير در
 تعبيير  بيه ) آشيویتس  ميرگ  اردوايا   ام مافی رکس چهاربا اشار  به انتیار  اوبرمان ي دیدی
ینيد  افرو ایين  است  نیدنی را شر  داد  موضوع امکان بامنمایی امور تجکم (Shoah یهودیان

هيا      در تحلييل ایين رکيس      چنيين  هيم . دانيد  می «نیدنی توصيب ةلحر»بایيدن به  مادیترا 
هيای كيوچکی ام حقيقيت      هيا را قکيمت    سيومی  آن   هيای آدم   یافتگيان كيور    رنوان نجات به
 .(173-171توان نادید  ارفت )همان:   انگارد كه نمی  می

تياریای یيا    ةواقعها خيانت به این     ر آنانتیامنتقدان انتیار این تصاویر بر این باورند كه 
آن را بيه   و صرفا  يکتندقادر ندادن رم  فاجعه  نیانتصاویر به  میرا  است 7(trauma« )تروما»

اوبرمان در ااسخ اذران دارد كه نبایيد بيا    ي . دیدیندكن میرس مبدل  دستدرامری معمولی و 
  ایين تصياویر   بنيابراین رو شيد.   هاميری حياوی معنيای اولييه و اصيلی روبي       ةمثابي  بهتصویر 

اما مواجهيه بيا قکيمتی ام      شوند  داد  نمی رخفجایع ين نیجاو ند دارها و ابهاماتی   محدودیت
 .ندكن میواقعيت را ميکر 

 

 بندی فصول جمع. 4

ايردامان ميذكور رویکيردی        اانوفککی و سایر نرریهاست چه در این كتاب آمد  براساس آن
 منرير خيود بيا ایين امير بصيری       كيه هركيدام ام   ایين رغيم   بهاند.   معنامحور به تصویر داشته
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تقابل بيا رویکيرد تياریخ هنير      نوری ساختارشکنانه در بهمتفاوت و   شيواند  اما   شد  رو هروب
 ها میترک است.  آن ةهمك سيک به تصویر در 

دنبيال   به طور خاص بهارانه قرار داشته و او   های بيان  درمورد اانوفککی معنا ورای ارم 
اهمييت اممنرير رایيج تياریخ هنير        این امر را در انتااب آثار بيی  . واربورگاستوضو  آن 

 ةارائي است. بلتينگ نييز بيا     داد  سان به تصاویر هنری و غيرهنری نیان دانکته و توجهی یک
تقابيل بيا    و درد  كير و رسيانه را مطير      نکبت ميان تصویر  جکيم  «شناسی جدید  شمایل»

 .داند  رسانه و جکم می ةواسطنگر  تاریای ك سيک  تصویر را 
 ميدنرر شناسی توجه به جزئيات را در اثير هنيری     نقد ادبی و روایت ةایتوانبال به   ميکه 

توجه متمركز براثير مواجيه    دربار داد  و ام این منرر با باور رمومی تاریخ هنر ك سيک  قرار
و اسيت    كيرد  نقيد را  اانوفکيکی ة شناسيان   شمایلرویکرد  ا اوبرمان مکتقيم   ي شود. دیدی  می

كه اانوفکيکی    چنان ؛ هماست فرویدی آراآن برمبنای  ةاوليهای   نهد كه خیت  بنایی را اایه می
 نهاد. دبنياشناسی را   ام نرریات كانت همين بهر  را برد و رویکرد شمایل

 

 . نقاط قوت و ضعف5

 آوردن .شيود  ميی  اشيار   كتياب  ایين  ابهامات و قوت نقا  برخی به اكنون بندی   جمع این با
اسيت     كیييد   تصيویر  بيه  را اييامبر  معراج ةصحن كه  اول فصل در نرامی ةخمکام  ای  نگار 
 كند. كمک می مبان  فارسی  خوانندبه درک بهتر  یو مذهب یقرابت فرهنگ يلدل به(  3 یر)تصو

 هيای   رايه  بعيدی  فصول در. است نگاری  شمایل دربار  اانوفککی نرریات با كتاب آغام
 شيد   اررنيگ  تيدریج  بيه  اانوفکيکی  یآرا دركيل  و  شناسی  شمایل نگاری   شمایل به انتقادی
 رنيوان  بيا  اوبرميان  يي  دیيدی  نگير   كاميل  تقابيل  بيه  آخير  فصيل  در و درنهایيت  تا است

 سيمت  به دراایان تا رویم ايش مرور به طيب یک روی كه آن مانند انجامد؛  می شناسی  ناشمایل
 .يمبرس أمبدمقابل  ةنقط و آن ماالب
 ؛شيود   ميی  خواننيد   ذهين  در ابهام بروم موج  كه دارد وجود نيز مواردی اثر این در اما
 در كيه  دارد اشيار   ای  افکيانه  حييوانی  بيه  و آمد  ناکت فصل در كه «براق» مفهوم امجمله
 بيا  قبل ام اار نویکند   باور به. است انکانی سر با چهاراا موجودی اس می تصویری فرهنگ
دور ام  یتاحيد له ئمکي  یين ا .انيداریم   ميی  معمولی حيوانی صرفا  را آن نباشيم  آشنا واژ  این
 شيد   شيناخته  ایيان چهارا ام متفاوت ناخوا   خوا  موجود این بصری صورت میرا است  انترار
 هيم  باشيد   نداشيته  ای  ممينه  ايش هيچ مورد این در خوانند  اار بنابراین. است رموم ذهن در
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 یييوان تصيور كنيد كيه ح    توانيد   نميی  تصيویر   دیيدن  نيز و ناآشناست كه آن نام شنيدن با
 است. یمعمول
 هيای   مثيال  در خياص  طيور   بيه  كيه  اسيت   كتياب  تصياویر  بيودن  ناواضيط  دیگير  ةلئمک
ري و    بيه  .شيد  خواهيد  خواننيد   سيردرامی  موجي   میاد احتمال به انجم و چهارم فصول
 امجمليه  اسيت   نکيرد   اسيتفاد   تاصصيی  هيای   واژ  برايردان  ام چند مواردی در نویکند 

 .اند  رفته كار به متن در رينا كه  «يکماراان» و  «يکتیناتورال»  «يم،تومس»  «يبموت»
 ایين  یآرا ةمقایکي  و بندی  جمع شامل مجزا  فصلی دنكر اضافه به توان  می نهاد ايش رایب
 در و فصيل  هير  درخي ل  اارچيه  ؛دكر اشار  نویکند  شاصی تحليل براساس اردامان  نرریه
 است. انجام شد  كار ینا یطور اجمال   به ها  آن انتهای
 

 گيری نتيجه. 6

اتکيا و معتبير  و نييز     قابيل لحاظ ررایت اصيول رلميی  اسيتفاد  ام منيابع      بهدرنهایت كتاب 
 اسيت  قبيول  قابلان آن حاكی ام ویراییی ر و   نثر رو به. استتوجه درخورروم  بهاط رات 

به محيدودیت منيابع انتقيادی     توجه با   چنين همكه با اصول نگار  مبان فارسی مطابقت دارد. 
تحليليی ایين    ةمطالعي رویکردهای جدید تاریخ هنر و تاریخ تصویر در مبيان فارسيی     دربار 
نييز آاياهی ام رویکردهيای    و شناسيی   منرر شيمایل  تصویر ام ةمقولآشنایی با  باهدفكتاب 

 مفيد خواهد بود. حوم مندان ورود به این  هموامی و ناقد آن برای ر ق
 

 ها نوشت پی
 

 است. افزود به این نگاشته آن را است مثال فوق در كتاب موردبحث نيامد  و نگارند   افتنی. 1

بيه   «تير   معنای دقي  بهنگارانه   تحليل شمایل» تجکمیمعنا در هنرهای شایان ذكر است كه در كتاب . 2
 شناسی تعبير شد  است.  به شمایل «تر  نگارانه در معنای ژرف  تحليل شمایل»نگاری و   شمایل

راحتيی بيا    بهآورد كه   دامنی می های ااک  چون صلي  یا قلعه هایی هم  او برای نمادهای معمولی مثال. 3
 (.Erwin Panofsky 1973)است ی رمزایای قابلآااهی ايیين 

ام معيانی بيدیل اثير     توجيه داشيته و ام ایين طریي        شيد    ارفتيه  هيای فرريی و نادیيد      به جنبه. 4
 .ایاید برمی چهر 

ايرفتن معنيای ثابيت و     درنرير  بنيابراین یند تفکير نقش دارد  اهای فرهنگی بينند  در فر  دانکته. 5
اسييت و ایيين همييان مفهييوم چنييدمعنایی اسييت ايييش معلييوم بييرای اثيير هنييری غيييرممکن ام

 .(113-112 :)همان
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 ةلفي ؤمبال بر این دو كيد أتیان ورمير است كه در آن ايش ام  اثر دست من ترامو بهمنرور نویکند  . 6
 .است بر ماجرای محوری اثر دیوار  تمركز بينند  صرفا  تصویری  ميخ و سوراخ

 بيا  بيدن  بيه  شيد   وارد ةو حادث  شوک جراحت  ضربه   یداید   يبه هر نوع آس یازشک دانش در. 7
 .شود  یافته م یخارج أمنی

 

 نامه کتاب

 چیمه.اخوان مقدم  تهران: ندا  ة  ترجممعنا در هنرهای تجکمی  (1396) اانوفککی  اروین
 محمدرضيا ابوالقاسيمی  تهيران:    ةترجمي   مرلوايونتی  فلکيفه و معنيا     (1387) اریمومیک  تيامس دنييل  

 مركز. نیر
 .نرر نیر   تهران:كاوی و ادبيات هنر  ام فروید تا ژاک دریدا روان  (1390) شریعت كاشانی  رلی
 ة  ترجمييهنيير جهييان  فیييردهنيير در اييذر ممييان  هليين ايياردنر  تيياریخ    (1394) ك ینيير  فييرد س.

 و هليا دارابی  تهران: آاه.  اس ميه  احمدرضا تقا مصطفی
  «شناسيی تصيویر ام منرير هيانس بلتينيگ       تثليث جکم  تصيویر و رسيانه  انکيان   »  (1393) نصری  امير

 .10    3   سهنر يميایك
 تهران: چیمه.  شناسی  تصویر و كلمه: رویکردهایی به شمایل  (1397) نصری  امير
 .6    1   سهنر يميایك  «اروین اانوفککیخوانش تصویر ام دیداا  »  (1391) نصری  امير

 مکعود قاسميان  تهران: فرهنگکتان هنر. ة  ترجمتاریخ تاریخ هنر  (1393) هایدماینر  ورنن
 محمدرلی جعفری و سيدمحمدابراهيم طاهایی  تهران: ققنوس. ة  ترجمژاک  كان  (1394) هومر  شون

 
Holly, Michael Ann (1984), An Iconological Perspective, New York: Panofsky and the 

Foundations of Art History. 

Panofsky, Erwin (1973), Studies in Iconology, London: Harper and Row. 



 


