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مقدمه
ترککردن1مضمونيرواییاستکهدوسویهدارد
یكی ميشود: تعریف طرف دو حداقل با ارتباط در و
ترکمیکندومیرودکهاینکنشیابهحكمایزدان
از گریز یا و آینده، در واالتر منفعتی برای یا است
بر و میشود گفته ترک دیگری و تعهد؛ و مسئولیت
تصور در آنچه از غیر به سرنوشتي با و میماند جای
آناني انتظار در دیگر تقدیري مواجهميگردد. داشته،
استکهبرجایمیمانند؛ممكناستتوسطدیگری
نجاتیابندیادرجستوجويراهبازگشتبكوشند،ویا
ازفرطاندوِهتنهابرجاماندن،تابنیاورندوخودرادر
که انگیزهای هر به گفتن ترک فروکشند. مرگ کام
صورتپذیردوسرانجاِمکارهرچهپیشآید،تماماین
رخداِد آن و دریکخصیصهمشترکهستند روایات
حزنانگیِزتنهابرجایماندناست.اینمضمونروایي
کهدرمیانحكایاتاساطیريومذهبيکهننمونههاي
کار دستمایه همواره است، ذکر قابل آن از متعددي
نمونههاي جمله از و گرفته قرار هنرمندان و نقاشان
پرتكرارآندرمیانآثارنقاشيغربيکهدرطولتاریخ
هنربهگونههايمختلفتصویرشده،حكایتبرجاي
دو با بهویژه که است، ِکِرت آریادنه،شاهدخت ماندن
در دیونوسوس، و تسئوس دیگر، اساطیري شخصیت
پیونداست.درنمودهايگوناگوِنمضمونروایِيترک
گفتن،اغلبکودکانیازنانهستندکهبهحالخودرها

برای است ممكن کهن روایات در کودکان ميشوند.
تیرهبختيترکگفته و فقر از رهایي یا و نجاتجان
شوند،یاباحكممستبدانةیکپادشاهبرعلیهمردمان،
ترک از دیگري گردند.صورت رها پنهان ناکجایی در
گفتنکودکانراميتواندرحكایاتيمشاهدهکردکه
پیشگوییازپادشاهِيمحتومکودکيویابروزخطرياز
جانباوبرايُملکوسلطنتدرآیندهخبرميدهد.در
ایندستروایتها،کودکخطريبالقوهبرایصاحبان
قدرتاستواوراطردمیکنند،امابعدازنجاتیافتن
کودکرهاشده،اودرآیندهبهرهبرقومویاقهرماني

اسطورهايمبدلخواهدشد.
موسیبهمالیمتدرسبدقایقمانندکوچكشقرار
و دردمندش خانوادة از را او آرام امواج و ميگیرد
سرزمینناامنیکهدرآنفرعونجانشرانشانهگرفته،
دورميکنند،آنگاهدرمسیررودنیلرهسپارميشودتا
درنهایتتوسطدخترفرعوننجاتیابد)کتابخروج،
6:۲-۲(.اینمجلسبارهابهدستهنرمندانبزرگبه
تصویرکشیدهشدهاست)تصویرشماره1(.نمونةدیگر
روایِترومولوسورموس۲است.مارس،خدايجنگو
آنكسکهنگهبانونگهدارمزارعوکشتزارهااست،رئا
سیلویا،باکرةعفیفهايفرزندنومیُترکهتحتقیمومت
پیوند این از و فریفت را است آمولیوس، عمویش،
رومولوسورموسزادهشدند.آمولیوسپسازآگاهي
که را کودکان و افكند زندان به را مادر خبر، این از

)www.useum.org :تصویر 1: »موسی رها شده در رود نیل«، نیکوال پوسن، )مأخذ
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تهدیديبالقوهبرايحكومتاومحسوبميشدند،در
کرانةرودتیبرترکگفتتاازگرسنگيوتشنگيبمیرند
که هنگامي دیگر روایتی در .)1۳۹۳ گریمال، )ر.ک.
بود،وخشورپیش باردار را او اُدیپوس، مادر یوکاسته،
گفتکهاینفرزندپدرشراخواهدکشتومادرشرا
بهزنيخواهدگرفت.پسقوزکدوپاياُدیپوسرابه
دستورپدرش،الئیوس،میخكوبکردندواورابرفراز
قلةکیتاریومبردرختیآویزاننمودندوترکشگفتندتا
نیزهمیلتون، و )ر.ک.همان تلفشود بهخود کودک
هنری آثار نیز روایت دو این از .)۳50-۳56 :1۳۷6
پرشماراعمازمجسمهیاتابلوینقاشیپدیدآمدهاست
و رموس و رومولوس برنزی مجسمة به میتوان که
روی بر زخمی اُدیپوس و چوپان تصویِر یا مادهگرگ
یونان کالسیک دوران سرخگوِن منقوش سفالینههای
)براي کرد اشاره میالد( از قبل پنجم )قرن باستان
مطالعةبیشتردرخصوصترکگفتنکودکاندرروایات

.)Boswell, 1988.کهنغربير.ک
جدایی، موضوع با کهن روایتهاي بسیاري در
معموالًزنانترکمیشوند.معموالًقهرماِنترکگوینده
یا برابرمصلحتعمومیو رادر میلشخصيخویش
از یكي خود این و ميانگارد نادیده خدایان حكم
مثال برای است. مردمان سایر بر او برتري نشانهاي
میتوانبهسرگذشتدایدو)دیدون(۳اشارهکردکهاِنه
)آینئاس(۴اوراترکگفت؛دایدوآنچنانپریشانخاطر
راُکشت.در نیاوردوخود را اینجدایی تاب شدکه
قهرمان آریادنه افسانه همچون روایات از برخي
دل برجایمانده زِن گرفتاری بر که نجاتدهنده
دچارمیشود. نیز او بهعشق بین این در ميسوزانَد،
پیچیدگیهای و تنوع دارای آریادنه افسانة روایت
روایت این به نیز نقاشان رویكرد و است، بسیاری
شخصی تفسیر گونهای از تاریخ طول در اساطیري
تغییر متفاوت زمینههای و زمانه در که دارد حكایت

کردهوباانتخابهایمتنوعیبهانجامرسیدهاست.
درپژوهشحاضرابتداروایتترکگفتنآریادنهبا
گردیده تالش سپس و شده بررسي آن اجزاي ذکر
معنایآثاريکهاینروایترادستمایهقراردادهاند،با
عنایتبهزمینههايآنهاودرقالبسهصحنةاصلياین

نهایت در شوند. تفسیر و تحلیل اسطورهاي مجلس
مواجهة ازچگونگي تبییني-تفسیريهدفمند دریافت
بااینمضمونروایيدردورانهايمختلف هنرمندان

تاریخيدرنتیجهگیریمقالهارائهگردیدهاست.

پرسش پژوهش
آثار در آریادنه گفتن ترک اساطیري مجلس .1

نقاشياروپایيچگونهتصویرشدهاست؟
۲.تحوالتتصاویريکهازروایتترکگفتنآریادنه
چه است، دست در مختلف سبکهای و دورانها در

معانیرابازتابمیدهد؟
طول در آریادنه گفتن ترک اساطیری روایت .۳

تاریخنقاشياروپایيبهچهنحويتحولیافتهاست؟

یرضیه پژوهش
نقاشی تاریخ طول در آریادنه تَرک مضمون .1

اروپاییبهگونههاوصورمتنوعنمودیافتهاست.
۲.آثارنقاشيکهازمضمونترککردنآریادنهدر
سدههاي و باروک، و رنسانس باستان، دورانهای
هجدهمونوزدهممیالدیدردستهستند،ازنظرفرم،
و یافته تحول بنیادین نحو به روایت وشیوه ساختار،

دیگرگونشدهاند.
اهدا  پژوهش

1.بررسيتوصیفيوتحلیليآثارنقاشياروپایياز
روایتتَرکآریادنه

۲.شناساییوفهِمتحوالتساختاریوروایيآثار
نقاشیاروپایيازروایتتَرکآریادنهدرطولتاریخ)از

یونانباستانتاقرنبیستممیالدی(

پیشینه پژوهش
پیشازاینلیلَینجویسدرمقالهايتحتعنوان
»دگرگونينقشمایةآریادنهدرسرايفابیوسروفوسدر
پُمپي«ظهورخالقانهوبدیعاینروایترادرنقاشيهاي
دیواريسرايمذکورکاویدهاست.اوبراینباوراستاز
رومي هنرمند است، یوناني قهرماني تسئوس که آنجا
باستاناینآزاديرایافتهکهبهگونهايدیگردرروایات
مربوطبهاینشخصیتنظرکند؛هالةتقدسقهرمانان
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 Joyce,( مورداحترامرومیان،تسئوسرادربرنميگرفت
2016(.نیزیاسالسنردرمقالة»نگریستنبهآریادنه:از

رومي« جهان در دیواري نقاشي تا اکفراسیس
دیوارنگارههاواشعارروميکهروایتترکگفتنآریادنه
رادستمایهکردهاند،بااتخاذرویكردبینامتنيازحیث
مقولةنگریستنوانواعومقتضیاتآنموردبررسيقرار

.)Elsner, 2007(دادهاست

خالصه یکایت آریادنه
شخصیتپردازیآریادنهدرروایاتتصویریهمواره
معلقاستمیانموجودیآنجهانیکهمرتبهایتاپایة
فانی. و اینجهانی ازطرفیوجودی و دارد، ایزدبانوان
آریادنه،شاهدختزیباروياهلِکِرت،5دخترمینوس6و
بازگفتهاي است. مینوتور8 ناتنی خواهر و پاسیفائه۷
ازروایتاساطیريآریادنهوجودداردکهدر متعددی
هرکدامبهرهایازشخصیتاوودالیلترکگفتنشرا
ميتوانیافت.مهمترینمنابعکهنکهازاینروایتدر
آپولوُدروس، قرارند:مجموعهکتب این از است، دست
 Apollodorus,(تاریخنگاریونانيقرندومقبلازمیالد
تاریخي کتب مجموعه ،)2007: Epitome 1.7-10

دایُدوروسسیكولوس،تاریخنگاریونانيسدةاولقبلاز
،)Diodorus the Sicilian, 1814: Chap. 4( میالد
»داستانها«نوشتةهیگینوس،نویسندةسدةاولپیش
»افسانههاي ،)Hyginus, 2007: 113-114( میالد از
دگردیسي«اثراُوید،شاعرروميقرناولقبلازمیالد
)اُوید،1۳8۹:کتابهشتم(،و»حیاتمرداننامي«اثر
)پلوتارک، میالدي اول سدة یوناني مورخ پلوتارک،
1۳۴۳:زندگيتزه)تسئوس(.پسازآنكهپسرمینوس،
بهنامآندروگئوس،درنبردمیانآتنيهاوارتشکرت
کشتهشد)Hyginus, 2007: 113(،ویکهدرنبردپیروز
گشتهبود،غرامتيوضعکرد:مردمانآتنملزمشدند
هرنُهسالیكبار،هفتدختروهفتپسرجوانرابه
آنهارادرهزارتوییکه تا اوکنند تاوانتسلیم عنوان
بهفرجام نماید. مینوتوردرآنجایداشت،محبوس
چونهیچیکازایشانراهفرارازهزارتورانمیدانستند
وهیچکدامرایارايمبارزهبامینوتورنبود،همگيقربانی
در .)180 :1۳80 )پینسنت، میشدند او خوراک و

نام تسئوس که آتن، پادشاه اژه، پسر دوره سومین
داشت،داوطلبشدتابهکرتبرود.آریادنهتسئوسرا
تصمیم آریادنه باخت. او بر دل و دید همراهانش با
پدرش، به خیانت قیمت به عشق این راه در گرفت
تسئوسراازهزارتورهاییبخشد.راهنجاتاینبودکه
تسئوسشمشیریبرایکشتنمینوتوروگلولةریسمانی
اما باشد، داشته همراه به هزارتو از خروج برای بلند
آریادنهبرایهمكاریویاريرساندنشرطيقائلشد،و
آناینکهتسئوسباویوصلتکندواورابهآتنببرد.
که زیستگاه دسترسناپذیِر دِر دوشیزهاي یاري »به
هیچیکازبرخیاِنپیشینازآننگذشتهبودند،یافته
آمد،بهپاسرشتهايفروپیچیدهکهباآنُکشندةآن
گاومردراهخویشرایافت«)اُوید،1۳8۹:کتابهشتم(.
هنگامیکهتسئوسبرکشتنمینوتوردستیافت،با
آریادنهودیگرهمراهانشبرکشتیسوارشدهوکرترا
ترککردند.تسئوسقصدکردتادرمیانراهدرجزیرة
ناکسوسکنارهبگیرد.آریادنهدرجزیرهبهخوابرفتو
همانهنگامتسئوساوراترکگفت.وقتیآریادنهبیدار
دور جزیره از که کرد نظاره را تسئوس کشتی شد،
ميشد.اماچنانکهذکرشد،بازگفتهايمتفاوتياز

اینروایتدردستاست.
که هنگامی یعنی کرد، رها را آریادنه »تسئوس
دختردرخواببود،جزیرهراترکگفت،امادیونوسوس۹
اورایافتوازاودلجوییکرد.درداستانیدیگرتسئوس
موردلطفویژهایقرارگرفتهاست.میگویندکهدختر
دریازدهشدهبودوتسئوساورابرساحلدریاپیاده
کردتابهبودبیابدوخودبهکشتیبازگشتتاکاریالزم
کشتی و وزید شدید بادی هنگام آن در دهد. انجام
تسئوسرابهوسطدریابرد،وتاچندیرویدریاباقی
ماند،اماچونسرانجامبازگشت،آریادنهرامردهیافتو
سختاندوهگینشد....بعضیروایتکردهاندکهچون
رهاکرد. را او بود،تسئوس آریادنه دیونوسوسعاشق
برخیمیگویندکهتسئوساورابهفرمانآتنا10رهاکرد
:1۳۷6 )همیلتون، درآید« دیونوسوس همسری به تا

.)۲0۲
همچنیندرکتابپلوتارکآمدهاست:

»]...[پونوِنناميازاهالياُماتونتقطعهايسروده
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به طوفان نتیجة در )تسئوس( تزه گوید .]...[
جزیرةقبرسکشاندهشدوآریان)آریادنه(راکه
آبستنبود،باخودداشتواوبهقدريازتكاندریا
رنجورشدهبودکهطاقتشسپريشدوتزهاورا
کشتي به خود و کرد پیاده خشكي به مجبوراً
بازگشتتاآنراازامواجدریامحافظتکند،ولي
بادهايشدیدآنراازساحلدورکردوبهدلدریا
کشاند.زنانآنسرزمینازراهمهرورأفتباآریان
چون خاطرش- تسكین براي و گرفتند انس
تنهایيوبيکسيخودراباشهامتقابلتحسین
تزه ازجانب اینكه مثل نامههایي، نمود- تحمل
وضعحمل موعد چون و نمودند جعل ميرسد،
بههرقسم که دانستند خویش تكلیف فرارسید،
کمكشنمایند،معذلکقبلازوضعحملبدرود
حیاتگفتوبهدستزنانقبرسبهخاکسپرده
شد.کميبعدتزهسررسیدوازاینحادثهبسیار

متألمشد«)پلوتارک،1۳۴۳،ج.۴۷-8:1(.
نشده تصویر نكتهای چنین هرگز نقاشی آثار در
پیش، از را دیونوسوس روایات از برخی در اما است،
او همسر باخت، دل تسئوس بر آریادنه که هنگامی
تسئوس و آریادنه میان آنچه رو این از و میدانند،
ناکامی هم ميکنند؛ قلمداد ناکامی تنها را گذشت
تسئوسازوصلآریادنهوهممرگغرامتگونهآریادنه
بهدستورآرتمیس.11»آریانزیبارا،آندختمینوس
زیانكارراکهدرگذشتهتزهاشازِکِرتربودوبهگریوة
بهرهای ربایش این از بههیچروی اما برد، آتنسپند
ازکار پرده دیونوسوساش آن از پیش که او نگرفت؛
برگرفتهبود،بهتیرهایآرتمیس،درآبخوستِدیاکه
خیزابههایشدرمیانگرفتهاند،ازپایدرآمد«)هومر،
1۹5:1۳۹5(.شاهدیدیگربراینروایتکهدیونوسوس
همسرآریادنهبودهپیشازآنكهآریادنهدلبرتسئوس
ببازد،اشارهبهتاجیزریناست.دربرخیازآثارمشاهده
و زرین تاجی آریادنه سر بر دیونوسوس که میشود
مشعشعمیگذارد.»آریانتاجدرخشانیراکهبهعنوان
هدیهنامزدیازدیونوسوسگرفتهبود،بهتزهدادوبر
اثرروشناییآن،تزهراهنجاتازالبیرنتراپیداکرد«

)گریمال،۹۲5:1۳۹۳(.

بحب و تحلیل
یونان باسِان  یرمان آتنا

درنقاشیهایسفالینههاییونانیکهبهاینصحنه
اختصاصدارد،روایتتصویريازبیگناهیتسئوسبه
هنگامترکگفتنزنیکهجانشرانجاتدادهاست،
قهرماِنحامي را تسئوس که آتنیها حكایتميکند.
تقصیر یا قصور این ميپنداشتند، خود دولت-شهر
اخالقیرابهمداخلةخدایاننسبتميدادند.نمونةدیگر
ازمداخلةخدایاندرقصوراخالقيقهرمانراميتواندر
روایتسرنوشتدایدووانهدرکتابانهایدسراغگرفت؛
آنهنگامکهمرکوري1۲برانهظاهرميشودواوراچنین

ميگوید:
افكندنکارتاژي؛کارتاژ اینکگرمپي تو »هان!
بانویت خوشایند کاري آنكه براي و ]...[؛ نازان
کردهباشي،شهريزیبارابنیادمينهي.ايدریغا!
بدینساناستکهتوقلمروپادشاهيوسرنوشت
راازیادميبري!پادشاهخدایان،خود،هماوکهبه
راهبر را زمین و آسمان ارادةخویش و خواست
تو سوي به رخشان المپ1۳ فراز از مرا است،
فرستادهاست.بهمنفرماندادهاستتاپیاماورا
به مياندیشي؟ چه به بیاورم. برایت تندبادها بر
تباه لیبي برکرانههاي را امیدروزگارت کدامین
ميکني؟اگرسرافرازيوواالیيکهازکردارهاي
بهشور را تو بههیچروي ميآید، فراچنگ بزرگ
بیش تو اگر برنميافروزد، را دلت و نميآورد
نميخواهيرنجبرخودبنهيوبرايرسیدنبه
که بنگر را آسكاین1۴ بكوشي، واالیي و شكوه
که بیندیش کودک این مردهریگ به ميبالد؛
پادشاهيایتالیاوسرزمینرمازآِناوخواهدبود«

)ویرژیل،1۴۹:1۳6۹(.
و تسئوس »آتنا، عنوان با لِكیُتِس15سرخنقش در
آریادنه«متعلقبه۴60قبلازمیالد)تصویرشماره۲(
تسئوسدرکنارآریادنةخفتهدرازکشیدهاستوآتنابا
دستور تسئوس به دست اشارة با مقتدرانهاش حضور
پیكر برود. آتن به و کند ترک را آریادنه تا میدهد
او و نشسته آریادنه سر روی نشانةخواب به کوچكی

لبخندسرخوشانهایبرلبدارد.
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هیدریای16 یک روی بر دیگر صحنهای در
سرخنقشمتعلقبهقرنپنجمقبلازمیالد)تصویر۳(
که حالی در میبرد، مسیری به را تسئوس آتنا
راهبریمیکند. دیگر بهسویی را آریادنه دیونوسوس
نگاههایدوعاشقکهروبهسویهمدارند،بایكدیگر
تالقیمیکند،درحالیکهخدایانآنهارابابیرحمیاز
و کالهخود با آتنا بلند قامت ميسازند. دور همدیگر
لباسجنگآراستهشده،ودیونوسوسکهریشوموی
راه به و گرفته بازوانش میان را آریادنه دارد، بلندی
برابر در انسانها ناتواني و عاشقانه سوزوگداز میبرد.
خواستخدایاندراینتصویرقابلتوجهاست.ضعف
عموميانساندرمقابلتقدیِرنوشتةایزدانازمهمترین
و ميرود شمار به باستان یونان جهانشناسي ارکان
همینمهماستکهاینتصاویرراباجهاننگريعصر

خودپیوندميدهد.

رنسان  و بارور  دیونوسوه و آریادنه
روایتآریادنههمچنینمضمونآثارنقاشانرنسانس
وباروکنیزبود.درسدههايشانزدهوهفدهرنجآریادنة
ترکشدهآنهنگامیکهمیفهمدتسئوساوراترک
تمرکز عمده صحنه این و میشود، داده نشان گفته،
نقاشیهارابهخوداختصاصمیدهد.اماسنگینیاین
رنجباحضورودلجوییدیونوسوسشكستهمیشودو
اوستکهفرجامکارراباشادمانیبهپایانمیبرد.در

آثاریکهدیونوسوسوآریادنهحضوردارند،نقطهتمرکز
روایتبرپسازواقعهترکشدنآریادنهقرارميگیرد.
میتوانبهچندینشیوهپرتكرارروایتاینصحنهاشاره
کرد،همچونجشنوشادمانیومیگساریدیونوسوس
وپیوندازدواجشان،ویادیونوسوسهمراهبامالزمانش
یابهتنهاییکهآریادنهرادرجزیرهناکسوسمییابدو
ازاودلجوییمیکند،ودیگرروایتتقدیمتاجیزرین
بهآریادنه.بااینكهتسئوسدراینصحنهعماًلحضور
ندارد،امادرهمهایننمودهاهموارهدورنماییسایهوار
از نشان این و میشود دیده دریا در کشتیاش از
غیاب است؛ شخصیت سه این میان روایي پیوستگی
تسئوساستکهراهرابرحضوردیونوسوسمیگشاید.
از نقاشیها قابلتوجهترین از یكی درسال15۲0
روایتآریادنهباعنوان»باکوسوآریادنه«اثرتیسین،1۷
نقاشمكتبونیزدورانرنسانس،خلقمیشود)تصویر
اثرگوییدر ۴(.دیونوسوسیاهمانباکوس18دراین
جزیره در را مشوش آریادنة و میرسد سر لحظهای
به پلنگرانخود ارابه از ناکسوسمییابد.شورمندانه
در وی همچون دیونوسوس همراهان میپرد. زمین
موقعیتیسرخوشانهبهشادیومیگساریسرگرماند.1۹
با که دارد تن بر درخشان و سرخ ردایی دیونوسوس
پیچشبدنشدرهوابهاهتزازدرميآیدودرامتدادنگاه
دیونوسوسوآریادنهقرارميگیرد.دورنماییازدریاو
آریادنه بازوی کشتیتسئوسدرحالدورشدنکنار
رنگهای بنماید. را تسئوس غیاب تا میشود دیده

تصویر 2. »آتنا، تسئوس و آریادنه«

)www.theoi.com :تصویر 3. »آتنا، تسئوس، دیونوسوس و آریادنه«، سایلیوس نقاش، )مأخذ
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از همانا تیسین نورانی و روشن منظره و درخشان
ویژگیهایشناختهشدهمكتبونیزهستندکهجنگل
آسمان روشنایی با تقابل در را جزیره انبوه و تاریک
سراسرآبیوستارههایدرخشانصورتفلكیِآریادنه۲0
قرارمیدهند.جنبوجوشصحنهوپیچشوتحرک
پیكرههایحاضردرآنپویاییِپیوندوشوردلباختگی
دیونوسوسرامینمایدکهسرانجاِمآریادنهراباشادمانی

ورهاییازاندوِهترکشدنپیوندمیدهد.
سالهای در بعدتر دهه چند دیگر تأمل قابل اثر
تصویر مضمون همین با تینتورتو۲1 توسط 15۷6-۷۷
میشود)تصویر5(.ایناثرهمراهباسهنقاشیدیگرکه
دیوار چهار مجموعة دارند اسطورهای مضامین همگی
سالنیدرقصردوکونیزراآراستهاند.تینتورتوکهاین
ازماجراجوییهایویژةخویشبیبهره نیز را مضمون
شخصیت سه معلق، و پرتحرک طرحی در نگذاشته،
موردنظرخودرادرکناریكدیگرتصویرکردهاست.در
روایتخیالینتینتورتوونوسنیزحضورداردکهحریر
شیشهایوتابناکیبرشرمجایشپیچیدهوتاجدرخشان
رابهنشانوصلتدیونوسوسبرسرآریادنهمیگذارد.
اینتاجزرینداللتهاییبرافتخاروثروتونیزکهبه
واسطهیآریادنهنصیباینشهرمیشودنیزدارد.تمایل
نقاشانمكتبونیزبهبرهنهنگاریاینبارنیمتنةآریادنه

راعاریازلباسکردهاستوپیكرةروشنوتنومندش
چشم پیش ندارد کم ونوس زیبایی از چیزی که را
بیوزن و معلق دیونوسوس سر باالی ونوس میآورد.
ماندهتاتأکیدیباشدبروجهغیرزمینیاو.دیونوسوس
نیزکهبهنشانهیداللتشبرایزدشراب،تاجیازبرگ
تاکبرسرداردوخوشهایانگوردردست.گویاازدواج
خوشیمنیدرراهاست.دیونوسوسحلقهایدردست
داردوونوسدستآریادنهرابهنشانپذیرشاینحلقه
دردستگرفتهاست.رنگهاغنیوپرمایهاندونشاناز
رنگپردازیونیزیدارند.حضورونوِسبلندپایهدرکنار
آریادنه،وبعدهاسرنوشتآریادنهکهبهپیوندازدواجبا
پایة تا را آریادنه همگی میشود، ختم دیونوسوس
ایزدبانوانعالیرتبهمیگرداند.»دیونوسوسزرینموی،
به بود نازاد که را مینوس دختر بلوطیرنگ، آریادنة
همسریخوددرآوردوپسرکرونوسبهخاطروی،اورا
بهرهمند دائمی )پیریناپذیری( جوانی و جاودانگی از
کرد«)هسیود،۹0:1۳8۷(.درنقاشیاُستشلِسوئر۲۲به
سال16۴0همچنینروایتتصویریازتاجزرینیکه
میتوان صحنه در مینهد آریادنه سر بر دیونوسوس
که حالی در دیونوسوس .)6 )تصویر کرد مشاهده
آریادنة سوی به گامی دارد، دست در تاک شاخهای
قایق از بخشهایی نیز اثر این در برمیدارد. محزون

تصویر 4. »باکوس و آریادنه«، تیسین،
)www.nationalgallery.org.uk :مأخذ( 

تصویر 5. »باکوس، ونوس و آریادنه« )بخشي از اثر(، تینتورتو،
)www.wga.hu :مأخذ( 
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تسئوسدرپسزمینةجزیره،غیابویوترکگفتن
اثر آثارهمچون از برخی در نشانمیدهد. را آریادنه
جیاچینتوجیمینانی۲۳بهسال1650هنگامیکهاین
تاجزرینبرسرآریادنةزیباوتنهاماندهگذاشتهمیشود،
بهسمت را تیری دارددرحالیکه نیزحضور کوپید
نویافتهاش عاشق بر دل تا میکند۲۴ روانه آریادنه

دیونوسوسببازد)تصویر۷(.
صحنةیافتنآریادنهوحضوِردلجویانةدیونوسوس
درکناروی،گاهیباخالصهترینعناصروایدهآلترین
شكلازپیكرههاتصویرمیشودهماننداثرگوئیدورنی۲5
کهبیانسرراستوروشنوهمچنینرنگهایدرخشان
باپسزمینةآفتابیوپیكرههایایدهآلیاویادآورروش
وویژگیهایاستادشآنیبالهکارتچی۲6ومكتبنقاشی
بولونیااست.دراثریازگوئیدورنیکهذکرآنرفتبه
سال۲0-161۹،تصویرآنچنانمطلوبوآرمانیست
کهحتینشانهایازاندوهورنجشوآنپیچوتابهای
بر که حالی در آریادنه نمیشود. دیده ونیزی نقاشان
دورنمایکشتیتسئوسدرافقپشتکردهوباچهرهای
بیتفاوتودستیکهزیرچانهزدهاست،دستدیگرش
رابهسویدیونوسوسگرفتهاست.دیونوسوسکهبر
سیاقنشانههایشتاجیازتاکبرسرداردورداییکمی
بهدورتنعریانشپیچیده،همچونپیكرههایآرمانی
یونانباستانباحالتکونتراپوستو۲۷بینندهرابهیادمرد
نیزهدارپولیكلتوسمیاندازد.جیوانیباتیستاتیهپولو۲8
نقاشقرنهجدهمبارویكردیویژهبهسبکروکوکو،
با خود تصویری روایت در را صحنه این به پرداختن
افراطدرتزئیناتمجللوجزئی،وشكوهوگرماییک
مهمانیقرنهجدهمینشانمیدهد.)تصویر8(تیهپولو
دواثربامضمونآریادنهداردکهیكیبهسال1۷۲0

جزیرة صخرهای کرانة در محزون آریادنة که است
ناکسوسرانشانمیدهدبادیونوسوسوهمراهانشکه
ازویدلجوییمیکنندوآسمانابریودریایطوفانی
گویاخبرازخوشیوآرامشپسازطوفانرامیدهند،
میگساری و مهمانی که 1۷۴۳ سال به دیگری و
خیالانگیزومجللآریادنهودیونوسوساستباانبوهی
ازتزئیناتمعماریواشیایفاخروروایتهایفرعی.در
هردواثرکهبادوذهنیتودردوزمانمتفاوتخلق
شده،بیاننقاشدراشرافیتوزیباییلذتجویانهکه
خودرادراستفادةافراطیوخیالانگیزازعناصرتزئینی

نشانمیدهدهمساناست.

میالدی   نوادهم  سده  و  هجدهم  سده   اواخر 

تصویر 6. »باکوس و آریادنه«، لِسوئر، 
)https://collections.mfa.org :مأخذ(

تصویر 7. »باکوس و آریادنه«، جیمینانی، 
)www.useum.org :مأخذ(

تصویر8. »باکوس و آریادنه«، تیه پولو،
)https://www.nga.gov :مأخذ( 
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تنهایت آریادنه
نوزدهم قرن در خصوصاً و هجدهم قرن اواخر از
مضمونآریادنهدرآثارنقاشانمتمرکزاستبرتصویر
و سرور و دیونوسوس از دیگر شده. ترک و تنها زنی
شادمانِیسرانجامیخوش،خبرینیستوآنچهازاین
مضمونموردعالقهوتوجهاست،زنییكهوتنهاست.
روایتتصویریاینزن)آریادنه(اغلبتكیهبرزیبایی
برخوابیدن لمیدهکهداللت اغلب پیكرهای دارد. وی
آریادنهدرلحظهایکهترکمیشوددارد،وهمچنیندر
حالتبیداریدرستدرلحظهایستکهتسئوسدرآن
آریان سرنوشت »دربارة است. گفته ترک را وی دم
روایاتدیگرینیزشایعبود.کشتیآنانبراثرطوفانی
درقبرسبهخاکنشست.آریانکهازسفردریاسخت
ناراحتشدهوآبستنهمبوددرآنجاپیادهشد.تزهبرای
مراقبتازاوبرباالیکشتیرفتولیوزشبادیشدید
کشتیرابهحرکتدرآورد.زنانجزیرهکهبهتنهاییاو
رقتآوردهبودندبااومهربانیهاکردهنامههاییراکه
آریان برای تزه از که عنوان این با بودند نوشته خود
رسیدهاستبهاوتسلیممیداشتند.آریاندرآنجزیره
فارغشدوخودچشمازجهانفروبست.ولیبعدهاتزه
حدود آن زنان به پول مقداری آمده، جزیره آن به
پرداختوقربانیوآئینمخصوصیبرایستایشآریان
درآنجزیرهبرپاکرد.دررجعتبهآتن،تزهدرجزیرة
دلوسنیزتوقفکردویکمجسمةآفرودیتکهآریان
بهاودادهبود،بهمعبدآنجزیرهنیازکرد.درآنجزیره
تزهباهمراهاننجاتیافتةخودرقصیاجراکردندکهبه
شكلدایرهومعرفپیچوخمهایالبیرنتبود.«)گریمال،
۹۲۷:1۳۹۳(.ازنسخههایمتعددنقاشیازاینمضمون
اواخرقرنهجدهممیتوانبهآثارآنجلیكاکافمن۲۹یكی
بهسال1۷۷۴ودیگری1۷8۲اشارهکرد.کافمندرهر
لباس با شاهدختی همچون را آریادنه پیكره اثر دو
فاخریازحریروابریشموگیسوانیبافتهوآراستهنشان
میدهد.)تصویر۹(نگاِهمحزونآریادنهبرآسمانتیره
وغبارآلودوطوفانزدهاستکهکشتیتسئوسدرآن
آریادنه. بربادرفتة آرزوهای همچنین و میشود محو
دستهایآریادنهازهمبازهستندتاتألمخاطروحالت
دردمندویرامؤکدکنند.منظرةصخرهایبراندوهپیكر

کودک ،1۷8۲ نسخهی در میافزاید. آریادنه ناامید
فرشتهگون)پوتو(چهرةدرخشانوچشماناشكبارشرا
پنهانمیکند.برخیازهنرمندانازرنسانستادوران
نقد این با هجدهم، قرن هنرمندان خصوصا مدرن،
آنكه از بیشتر آریادنه، مضمون از که شدند مواجه
ساختن قید در برسازند، اسطورهای روایتی بخواهند
تصویریزیبابودهاند،وتمامیآنچهکهزشتوناگوار
ایدهآلسازیهنری، این زدودهاند. نقاشیها آن از بود
کاررابرایبیاناحساساتقهرمانانهزنکهممكنبود
ساخت. مشكل بیاندازد شكل از را صورتش زیبایی
این انتقال و جابجایی با مشكل این کافمن آنجلیكا
بهطوریکه پوتو۳0حلکرد، به آریادنه از احساسات
صورتپوتوباحالتگریانشکجومعوجشدهوبیشتر
قسمتهایصورتشباسرخمیدهوطرةموهایمواجو

دستهایگوشتالویکوچكشپوشیدهشدهاست.
برهنگیآریادنهدرآثارنقاشانیچونویلیاماتی۳1و
یاجانواندرلین۳۲آنگونهساختاریداردکهبیشتربر
نمودزیباییآریادنهوپیكرةمدلگونهاشتأکیدداشته
که حالی در اتی ویلیام نوزدهمی قرن آریادنة باشند.
پشتبهبینندهداردونوریدرخشانبدنعریانشرابر
در را ازصحنه نیمی است، کرده روشن کرانةساحل
و گنگ قلمموهایی ضربه باقی، و دارد خود تصرف
آسمانی کردن مصور برای یكباره رنگگذاریهای
طوفانیوساحلیصخرهایست.حتیبرایتأکیدبیشتر
برعریانِیمدلگونةآریادنه،تكهایحریرشیشهایروی

تصویر9. »آریادنه ترك شده توسط تسئوس«، کافمن، 
)https://artmastered.tumblr.com :مأخذ(
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شرمجایاوحضوردارد،ویادستشکهبهباالخمشده
با تقابل در بازویش، وسیلة به صورتش پوشاندن تا
همین نیز واندرلین اثر در گیرد. قرار پیكرش عریانی
مدلگونگیوحضوریشایدشرمآوروجنجالبرانگیزدر
برابربینندهوجودداردوالمپیایادواردمانهرابهیاد
خواب ،180۹ سال به واندرلین نقاشی در میآورد.
آریادنهدیگرنهفقطبخشیازروایتیاسطورهایازیونان
باستان،بلكهسوژهایستمناسبکهموقعیتیبیبدیل
ازسنت آنچه تاهمة قرارمیدهد، اختیارهنرمند در
برهنهنگاریقرنهایپیشینبرایشبهجامانده،تبدیل
بهبیاِنآزادانةزیباییزمانةخودکند.نوریکهبرصحنه
جزیره بكِر و تاریک طبیعت دل در دخمهای تابیده،
میانخودهمچون را پیكرةحاضر تنها تا برمیسازد،
قرمز زیرانداز نگهدارد. ناکسوس صدِف در مرواریدی
تا میکند جدا پسزمینه از را او خفته، آریادنة رنگ
و سرانگشتان بیحس حالت آید. چشم پیش بیشتر
چرخشنرمپیكرهدرخوابعمیق،سنگینیولَختی
آریادنهرامؤکدمیکند.اماازطرفیرنگهایدرخشان

وشفافحالتیسبکوحتیمعنویبهاومیبخشند.
به بیشتر کمی واتس۳۳ فردریک جرج آریادنة
احساساتزنانهمیپردازد)تصویر10(.درهردوتصویر
از یكی آریادنه دیگری18۹۴، و بهسال18۷5 یكی
نمادهایخود،یعنیگلولةریسمانرادردستگرفتهو
ناامیدازاینكهرمزنجاتتسئوسازهزارتودردستانش
گلولة آن و ...« مینگرد. سوی دیگر به خشكیده،
بخش به میبایست را آن سر یک که بود ریسمانی

درونیببنددووقتیکهدرهزارتوپیشمیرودگلولةنخ
راهمپیوستهبازکند.تزئوسنیزچنینکردومطمئن
بازگردد.« را رفت راه میتواند بخواهد هرگاه که بود
)همیلتون،۲0۹:1۳۷6(آریادنهحالتیگیجوبیحال
داردوناباورانهازتصمیمناگهانیتسئوس،اوراباامتداد
و سنگین پیكر بر لباسش میکند. دنبال نگاهش
تنومندشُسرمیخوردوداللتبرناامیدیووارفتگی

احواالتشدارد.
که است دیگری هنرمند واترهاوس۳۴ ویلیام جان
نمادین سرراستِی بر را خود تصویری روایت مبنای
نشانة به پلنگ دو )تصویر11( است. گذاشته آریادنه
ارابةدیونیزوسویاشایدباالپوشپلنگینویزیرپاهای
آریادنهراموبیآزارلمیدهاندوآریادنهنیزکهآسودهبر
رفتن تا نمیگرداند بر سر حتی کشیده دراز تختی
کشیدگِی کند. تماشا بیقراری با را تسئوس کشتی
عرضیبدنآریادنهوچارچوبافقینقاشیوخطایوان
کهبراینترکیببندیعرضیتأکیدبیشتریمیگذارند
یاد به را بیننده تصویر، سكوت و سكون همچنین و
صحنةبشارتدرمضمونشناسیهنرمسیحیمیاندازد.
آنجاکهدردوسویاینافق،نیمیمریممقدسونیم
دیگرجبرئیلایستادهتادرآنلحظةثباِتزمانومكان،
مژدةمیالدمسیحرازمزمهکند.درنقاشیواترهاوس
گلهاامتدادگیسوانولباسسرخگونآریادنههستندو
نشانازعشقیناکام.پیروخصلِتپیشارافائلیهاچندان
تمرکزیبردرستیوزیباییطراحیآناتومیبدنآریادنه

وجودنداردوبیشترتصویریشاعرانهازدلدادگیو

تصویر 10. »آریادنه در جزیره ناکسوس«، واتس،
)www.arthive.com :مأخذ( 

تصویر 11. »آریادنه«، واترهاوس،
)www.greekmythologyinart.com :مأخذ( 
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جدول. مهم ترین آثار نقاشی تنظیم بر گور زمان ـ مضمون. تهیه و تنظیم: نگارندگان

قرن5ق.م قرن5ق.م قرن۴ق.م قرن۳ب.م. قرن16.م قرن1۷.م قرن18.م قرن1۹م.

فرمانآتنا و تسئوس »آتنا، .1
لكیتوس آریادن«،

سرخنقش

»دیونیزوس، .۲
و آریادنه
تسئوس«،گلدان
- سرخنقش
، س و نیز یو د «
و آریادنه
تسئوس«،گلدان

سرخنقش

آتنا، »تسئوس، .۳
ایزد و آریادنه
دو ظرف خواب«،

دستهسرخنقش

»مارون، .۴
نیزوس یو د

وآریادنه«
ییک ا ز مو

رومی

آریادنه«، و »باکوس .5
تیسین،15۲0

باکوس«، »میگساران .6
تیسین،15۲0

و ونوس »باکوس، .۷
تینتورتو، جاکوبو آریادنه«،

15۷6

در آریادنه و »دیونیزوس .8
جزیرهیناسوس«،دومینیكوفتی،

1611

گوئیدو آریادنه«، و »باکوس .۹
رنی،161۹

پل پیتر آریادنه«، و »باکوس .10
روبنس،16۳6

آریادنه«،استش و »باکوس .11
لِسوئر،16۴0

مییابد«، را آریادنه »باکوس .1۲
جاکوبجوردانز،16۴5

1۳.»باکوسوآریادنه«،جیاچینتو
جیمینانی،1650

1۴.»جشنشادانهیدیونیزوسو
آریادنه«،لوکاجوردانو،168۲

15.»باکوسوآریادنه«،
سباستسانوریچی،1۷00

16.»باکوسوآریادنه«،
ایگناساسترن،1۷05

1۷.»باکوسوآریادنه«،
نیكوالسبرتین،1۷10

18.»باکوسوآریادنه«،
چارلزاندرووانلو،1۷۲۷

1۹.»باکوسوآریادنه«،
جاکوبوآمیگونی،1۷۳5

و »باکوس .۲1 و ۲0
آریادنه«،جیوانیباتیستا
تیهپولو،1۷۲0و1۷۴۳

ترک »آریادنه ۲۲و۲۳-
تسئوس«، توسط شده
آنجلیكاکافمن،1۷۷۴و

1۷8۲

ساحل بر »آریادنه -۲۴
ناسوس«، جزیرهی

آدولفاولریک،1۷8۳

-»آریادنه«،ویلیاماتی،قرننوزدهم

قرن شفر، آری »آریادنه«، -۲6
نوزدهم

واندرلین، جان »آریادنه«، -۲۷
180۹

۲8-»آریادنهدرناسوس«،فردریک
هورشلت،185۳

آریادنه«، و دیونیزوس »خزان، -۲۹
اوژندالکروا،1856

دمورگان، ویلیام »آریادنه«، -۳0
1860

اولین ناسوس«، در ۳1-»آریادنه
دمورگان،18۷۷

ناسوس«، در »آریادنه -۳۳ و ۳۲
و 18۷5 واتس، فردریک جورج

18۹۴

۳۴-»آریادنه«،جانلوری،1886

ویلیام جان »آریادنه«، -۳5
واترهاوس،18۹8
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عاشقپیشگیآریادنهبهدستدادهاست.
دراغلبآثارقرننوزدهمی،رویكردنقاشانپرداختن
بهخلقتصویریرمانتیکونمادیناززنیترکشدهو
تنهابرجایماندهبودهاست.تمرکزبرآریادنه،وحذف
مرتبة تا آریادنه ارتقای سببساز که دیونوسوس
ایزدبانوانبود،اوراازجهاناسطورهایدورکردهوبر
تصویرترکشدگیاشرویمیآورد.آنچنانکهدراثر
گریمشاو،۳5 اتكینسون جان ناکسوس« در »آریادنه
آریادنهدرتصویریشبانه،همچونروایتیعاشقانهکه
بیانیرمانتیکدارددستشرابهطرفآنسویدریاکه
دورنماییسایهوارازیکساختمانکالسیکآتنیست
در دریا دارد. ملتمس و وچهرهایمحزون درازکرده

شبدرخششینقرهایوسردداردوافق،سرخگونو
آتشیناست.دیگرنهازآنجنگلانبوهناکسوساثری

ماندهونهازآسمانآبی.

سده بیسِم  امینه ادایت
قرن نقاشی در آریادنه مضمون به باید پایان در
بیستمنیزپرداخت؛آریادنهایکهاززمینههایاسطورهای
ازاینمضمون خودپیراستهمیشودوروایتینوپدید
داشت قرار رو پیش اینجا تا که رویكردی برمیسازد.
تحلیِلتصاویروخوانشنشانههایقراردادیدرروایت
ارتباطات برقراری از آریادنه بیاندیگر به بود. آریادنه
نشانهایبادیگرمحورهایروایت،دراینتحلیلقابل
مریم یا ونوس و بود آریادنه آریادنه، بود. شناسایی
نقاشی در اما نبود. دیگر زنسمبولیک هر یا مقدس

تصویر 12. »باکوس و آریادنه«، دنیس،
)https://www.meisterdrucke.uk :مأخذ( 

تصویر13. »دلجویی از آریادنه«، باروز،
)https://www.metmuseum.org :مأخذ( 

تصویر 14. »مالیخولیا«، دکیریکو،
)www.menil.org :مأخذ( 

)www.theoi.com :تصویر15.)مأخذ
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انتزاعیویاسوررئالیستي،تنهاپیكریازاوباقیمانده
کهشایدتنهابهکمکعنواناثریااندکسرنخهاییکه
بهبینندهسرایتمیکند،قابلبازیابیدرذهنمیشود.
به خود ساحلی تصاویر مجموعة در دنیس۳6 موریس
سال1۹0۷،بااینكهطرحیدربارةمضامیناسطورهای
باعنوانانسانگراییمسیحیدربرابرفوویسِمماتیسو
همراهانشبرپامیکند،اماآریادنةاوازهرگونهساختار
بر آریادنه )1۲ )تصویر است. شده تهی اسطورهای
خفتهاش صورت روی را دستش و لمیده صخرهها
گذاشتهاست،ومردیعریانکهسربندیشبیهبهتاِج
برگتاکدیونوسوسبرسرداردبهاونزدیکمیشودو
و ساحل شلوغی میکند. دراز او سوی به را دستش
این فرعی روایتهای که عریان شناگران از انبوهی
همراهان به شباهت که اگرچه میسازند را صحنه
دیونوسوسدارند،امابینندهرادرمرزاینباور،ویاتصور
اینكهآنهاهمانهمسایگانیاهمشهریانیامعاصراناو
باشندمعلقمیگذارد.درمیانجمعیتمردیحولهای
همراهی را او مراقبتگونه و میاندازد زنی شانة بر را
میکندکهگوییروایتدلجوییدیونوسوسازآریادنه
کشتی حتی میشود. تكرار صحنه در دوم بار برای
بیشتر اینبار میشود، دیده دوردست در نیز تزئوس
که آتنی قهرمان نه تفریحی، کشتی یک به شبیه
برایسون بازمیگردد. خویش میهن به پیروزمندانه
مضمون به زمینهزدایانه رویكرد همان با نیز باروز۳۷
باعنوان باروز اثر آریادنهودیونوسوسپرداختهاست.
در )تصویر1۳(، بهسال1۹15 آریادنه« از »دلجویی
پیشزمینهزنومردیرانشانمیدهدکهباچهرههایی
بیتفاوتوپیكرهاییساکنوآرام،برصخرههایمرتفعی
نشستهاند،وپسزمینهزندگیعادیروستاییبرکنارة
کوچک و محقر قایق همچنین است. جریان در دریا
اندک راترککردهاستوحتی تازهساحل تسئوس
توجهینیزبرآنمتمرکزنیست.دیونوسوستنهاپیكری
استکهباریشومویمجعدوشاخةتاکیبرسرش،
باخودهمراهدارد.دیگر را ازجهاناسطورهها نشانی
و بكر طبیعتی و ناکسوس مرموز جزیرهی از خبری
فراواقعینیستوجریاِنروایتدرامروزمیگذرد.همین
زمانومكانآشناییکهممكناستهربینندهایرابه

در بهسادگی مردم بیاندازد. است دیده یادجاییکه
آریادنهودیونوسوسحضوردارند،شنامیکنند، کنار
شوخیمیکنند،سرخودراگرممیکنند،حولهبرتن
بر هنرمند امضای همچنین میزنند. قدم و میکنند،
را تناقض این نشسته آن بر دیونیزوس که صخرهای
بیشترآشكارمیکندوباجدیتتمامزمانمعاصررابه

بینندهیادآورمیشود.
روایت از دکیریكو۳8 جورجو نقاشِی تابلوی سه
آریادنه،جزءشخصیترینبرداشتهاازاینروایتاست.
)تصویر1۴(.هرسهایننقاشیهاباهمانبیانفراواقعی
ومرموزویژةخودهنرمند،اشیاءیاپیكرهارادرموقعیتی
کرده تصویر تند و اغراقآمیز نور-سایههای با متروک
است.دراینتصاویرآریادنهنهتنهاپیكرهایانسانیو
جاندارنیست،بلكهمجسمهایسنگیستکهتنهابه
دکیریكو دارد. اشارت او رفتة بهخواب نمادیِن شكل
آریادنهراکهنسخة مجسمةپیكرةلمیدهوخوابزدة
کپیرومیآندرواتیكاننگهداریمیشود)تصویر15(
است، شده بازسازی هلنیستیاش اصل از بارها و
دستمایةارجاعبهاینروایتاسطورهایقراردادهاست.
درهرسهنقاشیبابیانیرمزگونه،مفهومترکشدنرا
دراندکیسرککشیدنبادبانیککشتی،یاقطاریکه
دیده دیواری کنارة از لوکوموتیوش بخار از تنهاکمی
میشودنشانمیدهد؛وآریادنهکهدیگرجاننداردو
همچونتندیسیکهن،تنهاشیءمتروکودورافتادهای
و قوسها با ایتالیایی دکیریكوی میشود. محسوب
به را بیننده آثارش، معماری در آن بین ستونهای
فضایمعماریرومباستانمتصلمیکند.زمانومكان
میانجهانکهناسطورههاوتصویرزندگیانسانمدرن
فضای در آریادنه حضور است. آویزان و معلق
سوررئالیستینقاشیهایدکیریكو،وجهیُکالژگونهبه
اثرمیدهد؛ملغمهایازمیراثتصویریکهنباذهنیت
هنرمندامروزکهدیگرنهبهمعبدرومی،نهبهکلیسا،و
و ندارد وابستگی حامیانخصوصی و آکادمیها به نه
آزادسرانهبرداشتشخصیخودراازهرمضمونیبیان

میکند.
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نِیجه گیری
رویكردهنرمندانبهیکمضمون،ونحوةپرداختن
و برداشت گونهای تصویر، زبان با آن کردن روایت و
زمینهای، و زمانه چه در هنرمند اینكه است. انتخاب
تصمیممیگیردکهکدامروایتراانتخابکندیابرچه
وجهیازیکمضمونمتمرکزگردد،سرنوشتاثررادر
تاریخویژةخودرقممیزند.مضمونترککردنوروایت
آریادنةبرجایماندهباتوجهبهتغییراتتاریخیومیل
واشتیاقهنرمندانهردورانبهانتخابوبرداشتاز
اینافسانه،امكانتحلیلزمینهایوشمایلنگارانةآنرا
فراهممیسازد.آریادنهدرجهانتاریخیاسطورههابنا
ناکسوسبرجای بهتقدیرخوددرراهآتندرجزیرة
ماند،اماچگونگیاینروایتدرنقاشی،هرباروباهراثر
به را او معنای و برگشود او از را تازهای نمادین وجه
گونهایتازهتفسیرکرد.دربیشازپانصدتصویریکهاز
هنر تا باستان یونان کالسیک دوران از مضمون این
مدرنباقیماندهاست،سهصحنةمشهوروپرتكراراز
اینداستانقابلبررسیاست.اولصحنهایکهآریادنه
بهخوابرفتهوتسئوساوراباراهنماییوحكمآتنا
آریادنة دیونوسوس، که صحنهای دوم میکند. ترک
محزونرادرجزیرهناکسوسپیداکردهوازاودلجویی
میکند.اغلبدراینصحنهمجلسبزمومیگساریو
جشنازدواجایندوباهمنیزبرقراراست.سومآریادنة
تنهابرجاماندهراتصویرمیکندپسازبیدارشدندر
حالیکهدورنماییازکشتیتسئوسرادردریانظارهگر
است.پسازبررسیاینآثار،روشنمیگرددکهفراوانی
اینصحنههادر از بهاهمیتهرکدام وتكراروتوجه
یونان نقاشیهای میکند. تغییر متفاوت، دورانهای
باستاناغلببهصحنةاولارجاعدارد.دردورانرنسانس
وباروکاغلبصحنهیدومتصویرمیشودوازاواخر
قرنهجدهموخصوصاًقرننوزدهمصحنةسوممورد
و مدرن نئوکالسیک، هنرمندان میگیرد. قرار توجه
به نسبت غیرمتعارفی بازنگریهای نیز پسامدرن
مضامینوروایتهایاسطورهایداشتهاند.اینرویكرد
درحوزههایمختلفهنریاعمازنمایشیوتجسمی

صورتگرفتهاست.
محور بر نقاشی آثار مهمترین از پایانجدولی در

و تغییرات سیر خود و شده تنظیم مضمون زمان-
فراوانیتمرکزبریکوجهازآنرادردورانهایمختلف
آشكارمیکند)جدول(.روایتآریادنهبهسببتمرکزبر
مفهومعشق،ترکگفتن،جنسیتوامرزنانه،درجهان
پسازباستاننیزقابلدرکوتحلیلاست.نكتهایکه
اساطیر به هنرمندان رویكرد است اهمیت حائز اینجا
میباشد.هنرمندانرنسانس،باروک،رومانتیکومدرن
ومعاصر،باتوجهبهزمینهتاریخیواجتماعیخودشان،
تصویر به نقاشی تابلوهای در را اساطیری روایتهای
ترکگفتن بنابراینمیتوانگفتمضمون کشیدهاند.
بازتاب را اساطیری روایت تنها نه نقاشی، در آریادنه
و فرهنگی اخالقی، اجتماعی، بسترهای بلكه میدهد،
حتیسیاسیدوراِنخودرادرکنارسبکمنحصربه

فردنقاشبهنمایشگذاشتهاست.

پی نوشت ها
1. abandonment
2. Romulus and Remus
3. Dido:
بنیادگذارافسانهايونخستینملكةدولت-شهرفنیقيکارتاژ

4. Aeneas
5. Crete:

بزرگترینجزیرةیونانوکانونتمدنمینوسی
6. Minos:

پادشاهکرت
7. Pasiphae
8. Minotaur:

موجودیباسرگاووبدنانسان
9. Dionysus:
مستي، میوهها، و باغها باروري، شراب، و انگور مزارع ایزد

بيخودي،وجشن
10. Athena:
آتن حامي ایزدبانوي را او جنگآوري. و حكمت ایزدبانوي

ميپنداشتند.
11. Artemis:

ایزدبانويشكار،حیاتوحش،ماهوپرهیزکاري
12. Mercury:
خدایيرومي،پورژوپیتر،کهدرروزگارانکهناوراباهرمس
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پنداشتهميشدهاست.
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بلندترینقلهدرسراسریونان؛جایگاهخدایان.

14. Ascagne:
پورانهبودهاستازکِرئوز.پدرشپسازواژگونيتروااورابه

ایتالیابرد.
15. Lekythos:

ظرفیباگردنبلندوکوزهمانندبراینگهداریروغنها
16. Hydria:
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17. Titian 

18.باکوسنامرومیدیونوسوساست.
1۹.دیونوسوسدرسفرهايخودهموارههمراهانيدررکاب
دارد.همراهاندیونوسوسزنانيافسونيونیزموجوداتي
این شكوه سرمستانه و سرخوشانه که هستند افسانهاي
و دستافشان سبب همین به و ميدارند پاس را خداي

پايکوبانتصویرميشوند.
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