
مطالعه تطبیقی سه تابلوی »شام آخر« اثر لئوناردو داوینچی، 
سالوادور دالی و سیمون پترسون از منظر  نمادشناسی مذهبی
سیده فاطمه شاکری*

چکیده

آثار مذهبی شناخته  عنوان  به  تصویری  بیان  و  لحاظ موضوع  به  آثاری می پردازد که  در  نمادپردازی  بررسی  به  مقاله حاضر 
می شوند. بدین منظور، سه نقاشی با موضوع »شام آخر« اثر لئوناردو داوینچی، نقاش و مخترع رنسانسی، و سالوادور دالی، نقاش 

سوررئالیستی، و سیمون پترسون، هنرمند معاصر، مورد بررسی نمادپردازی قرار خواهند گرفت.
در طول تاریخ نقاشی، موضوع »شام آخر« یکی از معروف ترین و مورد توجه ترین مضامین مذهبی در میان نقاشان مسیحی 
بوده است و در به تصویر کشیدن واقعه تاریخیـ  مذهبی مربوط به مراسم مقدس »عشاء ربانی« از نمادپردازی های شگفت انگیزی 

در این زمینه استفاده کرده اند. 
همان طور که از عنوان »شام آخر« برمی آید، به نظر می رسد این آثار باید از اسلوب های خاصی، که بر تصاویر مذهبی حاکم 
بوده است، پیروی کنند. با بررسی تطبیقی نمادهای این سه اثر به این مهم پی می بریم که گاه موضوع مذهبی دستمایه ای برای 
نقاش بوده است تا عالوه بر به تصویر کشیدن ارزش های حاکم بر فرهنگ فکری و دینی عصر خود، اندیشه ها، جهان بینی، و 
برداشت های خود را نیز به صورت مستتر و با استفاده از نمادپردازی در اثر خود بگنجاند؛ و گاه نقاش پا را از این فراتر می نهد و 
مضمون را تا سرحّد تبدیل شدن به یک موضوع متداول در جامعه در هم می شکند. در این صورت، عالوه بر موضوع، محتوای اثر 
نیز شکل تازه ای به خود می گیرد و هنرمند با استفاده از نمادهای به کاررفته در اثر، بیانیه ای جدید در زمینة مذهب در جامعة 

مدرن صادر می کند.
در این مقاله سعی بر آن است تا نقش گذر زمان در تغییر نگرش مذهبی و شکل گیری تفاوت در شیوة بیان مضامین مذهبی 
و نیز گرایش هنرمندان به استفاده از نمادهای مذهبی در آثارشان را با مقایسة سه نمونه از موضوع »شام آخر« را مورد بررسی 

قرار دهیم.

كلیدواژهها: شام آخر، لئوناردو داوینچی، سالوادور دالی، سیمون پترسون، رنسانس، سوررئالیسم.

* کارشناسی ارشد نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا )س(

تـاریخ دریــافت مقاله: 1391/10/16
تـاریخ پذیـرش مقاله:  1392/02/05
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فصلنـامه                        سال اول، شماره 5، پاییز 1391           

مقدمه

می گویند  مسیح  زمینی  شام  آخرین  به  آخر«1  »شام 
در  پنج شنبه  روز  در  شاگردانش  با  مسیح  عیسی  که 
باغ »جتسیمانی« قبل از دستگیری و مصلوب شدنش 
صرف نمود. شام آخر در واقع همان»آیین عشاء ربانی« 
اهمیت  مسیحیان  میان  در  که  است  »افخارستیا«  یا 
به سزایی دارد و جزو مناسک اصلی آنان به شمار می رود. 
و  می باشد  فصح  غذای  وعده،  این  هم دید،2  اناجیِل  در 
اهمیت آن به خاطر سخن عیسی مسیح دربارة شراب 
در  )راسل، 1387: 268(. شام مقدس  است  نان  تکه  و 
قلمداد می شود. در  الهی  و تجسد  نماد حلول  حقیقت 
اناجیل هم دید و هم چنین رسائل پولس، روایات متعددی 

پیرامون شام آخر مطرح شده است.
دیگر،  عبارت  به  یا  و  نمونه ها  ابتدایی ترین 
سرچشمه های تصویری ترسیم شام آخر را می توان در 
تصویر   ( کرد  مشاهده  مسیحیت  صدر  گوردخمه های 
شمارة 1(. گوردخمه ها، در واقع، مقابر دخمه ای بودند 
توسط  مسیحیت  شناختن  رسمیت  به  از  پیش  که 
عبادتگاه های  ابتدایی ترین  عنوان  به  روم،  امپراتور 
نمادپردازی  زمان،  آن  در  می شوند.  شناخته  مسیحی 
نیامده  پدید  هنوز  آخر  شام  آیین  به  مربوط  مسیحی 
بود. در حقیقت، معانی نمادین شام آخر از سدة ششم 

میالدی به بعد در هنر مسیحی مطرح شدند. 
ساده ای  فرم های  صورت  به  ابتدا  در  نمادها  این 
سده های  در  که  بود  شراب  و  نان  قرص  ماهی،  مانند 
بعد به صورت متداول تری در نقاشی های شام آخر مورد 

استفادة نقاشان قرار گرفت. 
به طور کلی، در بازنمایی شام آخر، غالباً مسیح را 
در وسط و حواریون را در اطراف میز نشان می دهند. بر 
اساس این تحلیل، عناصر اصلی و اساسی تابلوهای شام 

آخر عبارت اند از:
1. مسیح؛

2. دوازده حواری؛
3. قرص نان و شراب؛

4. یهودا.

اعصار مختلف تاریخ هنر دارای فراز و نشیب و نیز 
تضادهایی در شیوة بیان مضامین مختلف و ساختارهای 
و  تاریخ  طول  در  هنر  سلوک  و  سیر  است.  موضوعی 
عوامل  مهم ترین  از  هنری  مختلف  مکاتب  شکل گیری 
در تغییر دیدگاه و جهان بینی هنرمندان در طول اعصار 
تاریخ هنر است. عالوه بر این، دین، مذهب، و سیاست و 
ارتباط آن ها در جهت دادن به آثار هنری از اصول بنیادین 
در هنر به شمار می رود. آنجا که دین بخشی از درونمایة 
زندگی و تفکرات بشر می شود، در واقع در درونمایة آثار 
هنری تغییرات شگرفی را به وجود می آورد. می توان آثار 
هنری متعددی را در این زمینه مثال زد که دین نقش 
اصلی در شکل گیری و پدید آمدن آن ها بازی می کند. 
کم رنگ شدن  عبارتی  به  یا  و  حال، جدایی  این  با 
نقش دین در هنر از قرن پانزدهم میالدی در موضوعات 
و حتی شیوة بیان آثار هنری تغییرات اساسی به وجود 
آورد. ظهور جریانات فکریـ  فلسفی در دوران رنسانس و 
دخالت مستقیم اندیشه و زاویة دید هنرمند در خلق آثار 
هنری، نشانه هایی از جدایی دین از هنر به عنوان، عنصر 
بوده  هنری  آثار  مضامین  در  تغییرات  ایجاد  و  اصلی، 
است. در واقع، توجه به انسان، به عنوان مرکز هستی، 
مبنای ارادة هنرمند در ایجاد اثر هنری می گردد، خواه 
این آثار مضمونی مذهبی یا غیر مذهبی به خود بگیرند.

با ظهور هنر مدرن در اواخر قرن نوزدهم میالدی، 
این مسئله به اوج خود رسید و موضوعات دینی دیگر 
برای  دستمایه ای  بلکه  نبود،  هنرمند  فکری  دغدغة 
به  مدرن  عصر  جدید  تجربیات  و  اولیه  پیش طرح های 
استفاده  با  هنرمندان  دیگر،  عبارت  به  می رفت.  شمار 
انسانی به دنبال  کردن از موضوعات دینی، عقیدتی، و 

شیوة بیانی جدید برای ایجاد آثار هنری بودند.
هنرمند در دوران معاصر، در میان خیل عظیمی از 
قرار  اجتماعی  و  سیاسی  مختلف  فشارهای  و  بحران ها 
به  تبدیل  او  برای  دینی  موضوعات  روي  این  از  دارد 
مضامینی می شود که به وسیله آن می تواند دغدغه های 
اجتماعی، فرهنگی، نژادی، جنسیتی و... خود را به جهان 
عرضه دارد. در نتیجه، او خود را مجاز به بهره برداری آزاد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 18

http://kimiahonar.ir/article-1-61-fa.html


77

از مضامین مذهبی و دغدغه های اجتماعی و... می داند. 
دگرگون شده ای  مفاهیم  با  دوران  این  در  بالطبع  پس، 
نظر  به  نتیجه  و در  روبه رو هستیم  از موضوعات دینی 
دربارة  خود  خاص  نگرش  نوع  با  هنرمند  که  می رسد 
مضامین مذهبی، خود را در مقام یک مفّسر دینی قرار 

می دهد. 
یکی از مهم ترین مضامین مذهبی، که از طریق آن 
می توان سیر تحوالت فکری هنرمندان را مورد بررسی 
قرار داد، »شام آخر« است. این موضوع به وفور، در ادوار 
مختلف تاریخ هنر، مورد استفادة هنرمندان قرار گرفته 
این  دربارة  هنر  تاریخ  منابع  بررسی  با  واقع،  در  است. 
موضوع خاص، می توان عوامل تأثیرگذار در تغییر نگرش 
مذهبی در مواجهه با مضامین مذهبی را یافت و آنچه 
در آثار هنرمندان به وفور دیده می شود بیان دغدغه های 
خود در غالبی نمادین و یا سرشار از نشانه است که گاه پا 
را از پوستة اولیه موضوع فراتر می نهد و الیه هایی پنهان 

را برای مخاطب به تصویر می کشد.
موضوع  با  اثر  سه  میان  است  مقایسه ای  مقاله  این 
»شام آخر« که توسط لئوناردو داوینچی، سالوادور دالی 
و سیمون پترسون به تصویر کشیده شده است تا از این 
طریق شیوة برخورد هنرمندان را با مضامین مذهبی و 
تأثیر تحوالت فرهنگی و اجتماعی را در نوع بیان موضوع 
ـ  دوره  هر  خاص  نمادپردازی  و  آخر«  »شام  مذهبی 

توسط این سه هنرمند ـ را مورد بررسی قرار دهیم. 

شامآخراثرداوینچی3

دیوارنگارة »شام آخر« داوینچی )1495 ـ 1498م( در 
صومعة سانتا ماریا دال گراتسی در میالن قرار دارد. این 
سالن  که  را  مستطیل شکل  دیوار  یک  سراسر  نقاشی 
غذاخوری صومعه بوده است، می پوشاند به طوری که در 
نگاه اول به نظر می رسد که انتهای این سالن به دیوار 

ختم نمی شود و به واسطة این نقاشی ادامه می یابد.
اثر داوینچی برای نخستین بار در تاریخ هنر مسیحیت 
طبیعی  و  زنده  این چنین  مقدس  داستان  یک  که  بود 
و  خاص  ترکیب بندی  واقع،  در  می کشید.  تصویر  به  را 

نورپردازی، جلوه ای سه بُعدی به تصویر بخشیده است. در 
اینجا به خوبی نمایان است که شیوة برخورد داوینچی با 
داستان کتاب مقدس، نسبت به پیشینیان خود متفاوت 
است. این اثر سرشار از حرکت، پویایی و احساس است. 
داوینچی زیرکانه از متن کتاب مقدس بهره برده است تا 
بتواند حاالت و احساسات در لحظه ای خاص را به تصویر 
دوازده  این  عکس العمل  واقع،  در  نقاشی،  این  بکشد. 
حواری را که در درجات مختلف از ناراحتی و یا تعجب 
و... قرار دارند، به تصویر کشیده است. در واقع، یکی از 
ویژگی های بارز این اثر تصویر کردن تمامی حواریون در 
کنار مسیح و قرار دادن یهودا )حواری خائن( در میان 
از  نوعی  به  یهودا  متأخر،  آثار  اغلب  )در  است  سایرین 

دیگران جدا ترسیم می شد(.

شامآخراثردالی4

سوررئال،  نقاش  1989م(  ـ   1904( دالی  سالوادور 
مشهور  مبلغان  از  اسپانیایی،  طراح  و  تصویرگر، 
گرایش  با  دالی  می رود.  شمار  به  هنر  در  خردستیزی 
نقاشان  ستایش  و  پیشارافائلی  هنر  احیاگران  سنت  به 
آکادمیک سدة نوزدهم، عماًل نسبت به تجربه های مدرن 
بر  مبتنی  نمادین  عناصر  او  آثار  در  داد.  نشان  واکنش 
تعبیر فرویدی از رؤیا با پرداختی واقع نما تجسم یافته 
است و مهارت فنی به کاررفته در آن ها چشم گیر است. 

علم،  مذهب،  1960م  تا   1950 سال های  طول  در 
و تاریخ جای بیش تری را در میان موضوعات آثار دالی 
اشغال کرد. بنابراین، در طی این سال ها آثار معروفی را 
ارائه کرد که »شام آخر« یکی از آن ها بود. از این حیث، 
می توان رگه هایی از گرایشات مذهبی را در آثار متأخر 
او شاهد بود. در واقع، از دهة 1950م کارهای اساسی او 
وقف هنر مذهبی مسیحی و ستایش از مسیح در آیین 
عشاء ربانی بود. نمونه های بزرگ این آثار اکنون در موزه 
)به صلیب کشی، 1951م(  هنر شهر گالسگو  گالری  و 
دارند.  قرار  آخر، 1955م(  )شام  دی. سی  واشینگتن  و 
اهمیت این آثار در تاریخ هنر و نقش نجات دهندة آن ها 
برای دالی در این بود که او را از فاجعة هنرمند میانه رو 
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بودن در هنر مدرن دور می ساخت )پاکباز، 1387: 211( 

شامآخراثرپترسون5

انگلیسی  معاصر  هنرمند  )1967م(  پترسون  سیمون 
است. او در خلق آثار هنری خود از متن و نوشتار بهره 
می برد. وی عالقة زیادی به استفاده کردن از نقشه هایی 
مانند نقشة راه های زیرزمینی لندن، جدول مندلیف و... 
دارد. او در استفاده از این گونه نقشه ها، در راستای خلق 
آثار خود، به جای نام مکان ها و عناصر از نام فیلسوفان، 
بازیکنان فوتبال، هنرپیشه ها، قدیسین و ... بهره مي گیرد. 
که  کرد  را خلق  آخر« خود  »شام  زمانی  پترسون، 
آخرین بازی های جام جهانی فوتبال در ایتالیا در حال 
شاهد   5 تصویر شمارة  در  که  همان طور  بود.  برگزاری 
هستیم این »شام آخر« یک تجسم سّنتی و فیگوراتیو از 
سیزده مرد در حال غذا خوردن و به جای آوردن مراسم 
نزدیک  از لحاظ درونمایه  این که  با  ربانی نیست.  عشاء 
به اثر داوینچی است، اما در عوض در چیدمان اسامی 
فوتبال  نظام  مبنای  بر  حواریون  که  می رسد  نظر  به 
مرتب شده اند. این موضوع را می توان در نام گذاری اثر 
دارد،  فوتبال  تیم  یک  آرایش  به  مستقیم  اشاره ای  که 
مشاهده نمود6. او عالوه بر این اثر، اثر مشابه دیگری بر 
مبنای سیستم آرایش تیمی فوتبال به وجود آورده است. 

)تصویر شمارة 6(

اثر درسه نمادها وخوانش عناصر مقایسة
»شامآخر« 

الف.ساختارتركیببندی
با توجه به مطالبی که پیش تر ذکر شد، نقاشی دیواری 
»شام آخر«  داوینچی در سالن غذاخوری صومعة سانتا 
ماریا دال گراتسی قرار دارد ) تصویر شمارة 3(. داوینچی 
نیز همانند استادان خود برای ترسیم این واقعه به کتاب 
مقدس رجوع کرده است. او برای ایجاد حس منفعل در 
حاالت  فیگورها از قسمت های خاصی از کتاب مقدس 
جنب وجوش تر،  پُر  را  صحنه  بتواند  تا  است  برده  بهره 

ترسیم کند. در واقع، او آیات مربوط به »شام آخر« از 
دو انجیل متی و یوحنا را با هم تلفیق کرد تا بتواند به 
در  که  آنجا   .)8 و   7 شمارة  )تصاویر  آید  نائل  امر  این 
انجیل متی می گوید: »و وقتی که ایشان غذا می خوردند، 
او گفت: هر آینه به شما می گویم که یکی از شما مرا 
تسلیم خواهد کرد.« پس به غایت غمگین شده، هر یک 
از ایشان به وی سخن آغاز کردند که »خداوندا، آیا من 
آنم؟« او در جواب گفت: “آن که دست با من در قاب فرو 
برد، همان اوست که مرا تسلیم نماید.«« )متی، 26: 21 
و 22 و 23( و در انجیل یوحنا: »و یکی از شاگردان او 
بود که به سینه عیسی تکیه می زد و عیسی او را محبت 
بپرسد  که  کرد  اشاره  او  به  پطرس  شمعون  می نمود؛ 

دربارة که این را گفت.« )یوحنا، 13: 23 و 24( 
با  را  خود  نقاشی  توانست  داوینچی  روش،  این  با 
حالتی نمایشی و تئاتری به تصویر بکشد، به شکلی که 
راهبان همیشه در حال صرف غذای خود در این سالن، 
این واقعة مقدس را به یاد می آوردند. او، برخالف اساتید 
پیشین خود، یهودا را در طرف دیگر میز نکشید، هر چند 
استفاده  روش  این  از  خود  ابتدایی  طراحی های  در  که 
واقع، علت عدم  در  )تصاویر شمارة 9 و10(.  بود  کرده 
قرارگیری  به نحوة  با توجه  بود که،  این  این کار  انجام 
در  را  یهودا  داوینچی  اگر  غذاخوری،  سالن  در  نقاشی 
پشت میز ترسیم می کرد، در واقع او پشت به بینندگان 
حواریون  سایر  با  او  بدن  حاالت  و  می گرفت  قرار  اثر 
دیگران  کنار  در  نیز  او  نتیجه،  در  نمی شد؛  هماهنگ 
قرار گرفت. داوینچی با این روش توانست از این لحظة 
حساس نهایت استفاده را ببرد. او افزون بر بیان روایی، با 
استفاده از قواعد پرسپکتیو، باعث عمق دار شدن و ادامه 
یافتن سالن غذاخوری نیز شد )که در عصر حاضر از این 
روش به کرات برای فضاسازی مکان های کوچک استفاده 

می شود(. 
بدون شخصیت پردازی  داوینچی،  برخالف  اما  دالی 
به شکل کاماًل قرینه  اطراف میز  را در  حواریون، آن ها 
پراکنده است به صورتی که نمی توان هیچ تمایزی میان 
آن ها قائل شد. در »شام آخر« پترسون شاهد چیدمانی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 18

http://kimiahonar.ir/article-1-61-fa.html


79

از اسامی با ترکیب بندی قرینه هستیم، اما نام دو قدیس 
در سمت راست پایین اثر، که در واقع دو نیمکت نشین 
تیم فرض می شوند، قرینه بودن صرف را از اثر می زداید. 
این امر، در واقع، به ترکیب بندی کمک به سزایی کرده 
است؛ زیرا به این روش سنگینی ناشی از عناصر مرکز 
تصویر به حالت تعادل می رسند. پس به طور کلی، هر 
سه اثر دارای ساختار قرینه در ترکیب بندی می باشند. 
دیواری  نقاشی  از  بارزتر  دالی  تابلوی  در  مسئله  این 
اثر  به  قرینگی  می شود.  مشاهده  پترسون  و  داوینچی 
دالی حسی سرشار از سکون، سکوت و آرامش می بخشد، 
حال آن که در اثر داوینچی شاهد وجود قرینگی در عین 
مشاهدة  نخست  مرحلة  در  یعنی،  هستیم؛  بی قرینگی 
تصویر به دلیل واکنش پویای فیگورها، حس خطایی از 
قرینه نبودن به چشم می خورد و با دقت بیش تر در اثر 
شاهد گروه بندی های قرینه، چه در عناصر معماری و چه 
در گروه پیکره ها، هستیم. در اثر پترسون، همان طور که 
پیش تر ذکر شد، دو نام سمت چپ حس قرینه بودن را 

تقلیل می بخشد.
قرینگی نمادی از وحدت است که از طریق ترکیب 
اضداد حاصل می شود. این امر در »شام آخر« داوینچی 
به صورت جمع گروه های سه تایی از حواریون که در دو 
است.  قابل مشاهده  به وضوح،  دارند  قرار  طرف مسیح 
این  پترسون  و  داوینچی  اثر  در  که  داشت  توجه  باید 
قرینگی حالت تصنعی ندارد؛ زیرا حاالت منفعل فیگورها 
و چیدمان خاص اسامی در ایجاد حسی طبیعی در اثر 
کمک می کند، با این تفاوت که در ساختار ترکیب بندی 
دالی حالت قرارگیری حواریون، فیگور بزرگ در باالی 
به  چینشی  و  تصنعی  حالت  پنجره،  فرم  نیز  و  تابلو 
خود گرفته است به شکلی که عناصر نام برده شده یک 
بازنمود می سازد.  را  آینه  یا تصویر در  و  عکس برگردان 
به  اثر،  در  چیده شده  عناصر  در  بودن  قرینه  نوع  این 
نشانی  و  کرده  خیانت  عناصر  در  وحدت  حس  ایجاد 
از خودگرایی و یا به عبارتی وحدت سطحی و ظاهری 
و  داوینچی  منظور  مقابل  نقطة  دقیقاً  نکته  این  است. 

پترسون است.

ب.مسیحدرمركزتابلو
در نقاشی دالی و داوینچی، مسیح در مرکز تابلو و حّد 
داده  نشان  از حواریون  میان دو گروه شش تایی  فاصل 
شده است. هر دو نقاش به نحو ماهرانه ای مسیح را از 
سایرین جدا کرده اند؛ داوینچی با قرار دادن او در جلوی 
پنجرة فضای معماری و نیز با قرار دادن نقطة پرسپکتیو 
از  کانونی  مرکز  صورت  به  را  مسیح  او،  سر  پشت  در 
احساس و مکان ترسیم کرده است و دالی نیز با تدبیری 
در  طلوع  منظرة  از  بردن  بهره  با  پرسپکتیو،  در  مشابه 
و دست نایافتنی  آرمانی  حالتی  او  به  پشت سر مسیح، 
او در پس زمینه  با محو کردن  را  امر  این  و  است  داده 
)منظرة طلوع( به صورت بارزتری به نمایش می گذارد. 

)تصاویر شماره 11 و 12(
در نقاشی دیواری پترسون، عیسی مسیح در مرکز 
تابلو قرار ندارد، بلکه بر اساس قواعد فوتبال در دروازه 
در  او  ترکیب بندی  لحاظ  به  اما،  است.  شده  داده  قرار 
نقطه ای قرار دارد که تمامی خط های فرضی رسم شده 
از نام ها، به او می رسد )تصویر شمارة 13(. در نتیجه، با 
این که پترسون، نقش جدیدی به مسیح دوران معاصر 
محول کرده است، اما به نظر می رسد که باز او در کانون 
میان  پیوندی  روش  این  با  پترسون  دارد.  قرار  توجه 
رنگ باخته  مذهب  و  فرهنگی،  دغدغه  به عنوان  ورزش، 
غرب ایجاد می کند تا از این منظر به مقایسه میان این 
دو در جامعه معاصر بپردازد. گویی که تقدس و اهمیت 

به ورزش جای مذهب را می گیرد. 
لحاظ  به  نقاش،  سه  که  ویژه ای  حالت  به  بنا 
ساختاری، به مسیح داده اند، شاهد پدید آمدن فرم مثلث 
متساوی االضالع از مسیح هستیم که این فرم از اشکال 
به  مسیحی  بصری  مبانی  زمینة  در  رمزآمیز  و  کلیدی 
در عیسویت می باشد  تثلیث  از  نمادی  و  شمار می رود 
هندسی  شکل  فرم،  این  واقع،  در   .)17  :1390 )هال، 
خالصه شده ای از لنگر است )تصاویر شمارة  14و 15(7 
آثار صدر مسیحیت  در  و  بوده  نماد شخص مسیح  که 

به وفور دیده می شود. 
فرم مثلث در حالت رو به باالی آن، عالوه بر آنکه 
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فصلنـامه                        سال اول، شماره 5، پاییز 1391           

نشانه ای برای جنس مذکر است در فرهنگ مسیحیت 
بیان نمادینی برای ملکوت و به اوج رسیدن نیز می باشد. 
در واقع، شکل آرام و مثلث گونة مسیح به جای آن که 
نقش یک نیروی فعال مادی و معنوی را ایفا کند، منفعل 
است )جنسن، 1390: 523( و استفادة به جای هر سه 
که  مسیح  حالت  و  فرم  این  نمادین  معنای  از  هنرمند 
القاکنندة حس رضایتمندی اوست، ُمهر تصدیقی بر این 
عقیدة مسیحی است که عیسی تسلیم اراده خداوند برای 

عروج بوده است ) تصاویر 16و 17و 18(. 
نکتة دیگر آن که داوینچی مسیح خود را به گونه ای 
در مرکز قرار داده که عالوه بر تشکیل دادن فرم مثلث 
متساوی االضالع توسط بدن او، با  قرار دادنش در جلوی 
پنجره ای که دارای یک قوس در قسمت باالیی آن است 
تصویری از مسیح با هالة مقدس و یا به بیان دیگر تصویری 
از یک منجی را ارائه می دهد )تصویر شمارة 19(. تصویر 
مربعی که در باالی آن یک قوس )بخشی از دایره( نصب 
شده باشد، ساختار مکعب ـ گنبد را برمی سازد  که در 
هنر اسالمی و هم چنین در هنر رومی وار بسیار رواج دارد 
را  ناکامل  و  کامل  و  زمین،  و  آسمان  میان  گفتگوی  و 
مادیت می بخشد )تصاویر 208 و 219(. این شکل نماد 
آرزوی یک عالم برین و یا یک سطح برتر زندگی است 
)مانند طاق نصرت(. در نظام عقلی، قهرمان ]مسیح[ یک 
نابغه است که در رسوخ کرده، در نظام عرفانی قهرمان 
یک قدیس است که بر گرایش های پست طبیعت خود 

فایق آمده است. )شوالیه، 1390: 169-168( 
هم چنین این اشکال ایده آل، اشاره به عالقة رنسانس 
به مکتب نو ـ افالطونی دارد. در تمثیل معروف»غار«، 
دارد.  تأکید  زمینی  عناصر  در  کمال  عدم  بر  افالطون 
مرکزیت  باب  در  فیچینو10  آرای  اساس  بر  هم چنین 
کرد،  اشاره  انسان  با  خداوند  رابطة  به  می توان  انسان، 
به شکلی که او معتقد بود که خدا در انسان و انسان در 
خدا حضور دارد و بدین صورت انسان با دریافت صورت 
خدایی، خداگونه می شود )مسگری و سلیمانی، 1387(. 
این برابر با اعتقاد مسیحیان به منجی بودن مسیح است. 
در نتیجه، بهترین مکان از لحاظ بصری برای قرار دادن 

او، در مرکز و در کانون پرسپکتیو است. پس داوینچی 
بهشتی  کمال  تا  کرد  استفاده  یونانی  ریاضیات  علم  از 
تا  به صورتی تصویر کرد  را  او مسیح  بازسازی کند.  را 

تجسمی از بهشت باشد.
این حال، مسیِح داوینچی جنبه های زمینی تر و  با 
در  دقت  با  زیرا  دارد؛  دالی  مسیِح  به  نسبت  انسانی تر 
تصاویر 16 و 17 متوجه می شویم که دالی، مسیح خود 
را به گونه ای تجسم کرده که بُعد جسمانی و روحانی او 
اعتقاد  بیانگر  این  و  است  کشیده  تصویر  به  توأمان  را 
نظر  به  واقع،  بودن مسیح است. در  زنده  به  مسیحیان 
و  مرگش  و  مسیح  بارة  در  آنچه  هر  دالی  که  می رسد 
هم چنین رستاخیز او دریافته است در این اثر جمع کرده 
است که مهم ترین بخش آن باز می گردد به پیش گویی 
مسیح در مورد مرگ خود، و بر اساس اناجیل هم دید، 
در  که  است  کرده  پیش گویی  را  خود  مرگ  بار  سه  او 
آخرین بار بشارت برخاستن خود از گور را می دهد )لوقا، 
18: 31 ـ 35(. در نتیجه، چهرة آرام و اندکی متبسم او 
داوینچی  آن که مسیح  دارد. حال  بشارت  این  از  نشان 
با وجود آرامش، غمگین به نظر می رسد؛ زیرا در حال 
در میان نهادن خیانت صورت گرفته در حّق او و مرگ 
خود با حواریون و تسلیم بودن در این سرنوشت مقّدر 
رنسانس  دوران  در  آنچه  اساس  بر  نتیجه،  در  است. 
مشهود است، با این برخورد، داوینچی او را انسانی تر و 
جسمانی تر ترسیم کرده است تا تجلی خداوند در کالبد 

جسمانی عینی تر باشد. 
و  می دهد  قرار  دروازه  در  را  خود  مسیح  پترسون 
دقیقاً به علت اشارة مستقیمی که در نام گذاری اثر دارد 
)عیسی مسیح در دروازه / Jesus Christ In Goal( ذهن 
مخاطب را با نام هایی نوشته شده بر دیوار و عنوان »شام 
آخر« مواجه می سازد؛ پس، از این منظر، مسیح را به بُعد 
نوشتن  از  پترسون  می کند.  نزدیک  زمینی  و  جسمانی 
نام ها به طرز زیرکانه ای بهره برده است، زیرا با خواندن 
نام مسیح هر مخاطب مسیحی را در ذهن خود بازنمایی 
می کند که از طریق آثار تجسمی، فیلم، و ... دیده است.

ج.تقسیمبندیعناصرساختاری
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بهتر حالت  دادن  نشان  برای  نقاشی خود  داوینچی در 
هیجان زده و گاه احساساتی حواریون، آن ها را به چهار 
گروه سه تایی تقسیم کرده است )تصویر شماره 22(. او، 
در واقع، واکنش های حواریان را بر طبق نگرش مکانسیتی 
خود به روان شناسی که در عهد رنسانس رایج بود تنظیم 
کرده است. گویی بر اساس قانونی اجتناب ناپذیر، افشای 
خیانت سبب می شود که عدد دوازده به چهار گروه سه 
نظر  به  پس   )443  :1386 )هارت،  گردد.  تجزیه  نفره 
می رسد که او با این روش قصد داشته خواص ذاتی عدد 
دوازده را بازگو کند. در باور جهانی این عدد نمادی از 
نظم کیهانی است و اگر به صورت معادله ریاضی )3×4( 
باشد نشان دهندة نظم دنیوی و معنوی، ظاهری و باطنی 
است )کوپر، 1386: 35-36(. عالوه بر این، داوینچی از 
معنای نمادین این اعداد در سّنت مسیحی آگاهی داشته 
است،  عدد  مقدس ترین  تثلیث،  عدد  یعنی  سه،  است. 
خاک،  عنصرهای  مادی  ذات  چهار  عدد  که  حالی  در 
داوینچی  می کند.  منتقل  ذهن  به  را  آب  و  آتش  هوا، 
به این ترتیب مؤلفه های جهان آفرینش، روح، و ماده را 
به یک دیگر پیوند می دهد. نمادگرایی اعداد پیچیده تری 
اینجا مشاهده شده است، زیرا از نظر کالم سه  نیز در 
اصلی،  فضایل  انجیل ها،  تعداد  و  دارد  وجود  فضیلت 
رودهای بهشت، فصل های سال و اوقات روز چهار است. 
سه به عالوه چهار می شود هفت، یعنی عدد موهبت های 
او.  غم های  نیز  و  عذرا  مریم  شادی های  روح القدس، 
تعداد  فقط  نه  که  دوازده،  در چهار می شود  سه ضرب 
حواریون در تصویر است، بلکه دروازه های »اورشلیم نو«، 
ماه های سال، ساعت های روز و شب است )هارت، 1386: 
به گونه ای  گروه حواریون  ترکیب  آن که  جالب تر   .)443
صورت گرفته است که در هر گروه شاهد سه دوره سّنی 
از بشر هستیم که عبارت اند از جوان، میان سال و پیر. 

)Ladwein, 2006:40(
دالی، عناصر موجود در اثر خود را به صورت ویژه ای 
تقسیم کرده است. او در ترکیب بندی حاکم بر تابلویش 
از عدد شش استفاده کرده است. این عدد را می توان در 
دو گروه حواریون در دو طرف میز و نیز در پنجرة واقع 

در پس زمینة اثر مشاهده کرد. او این عدد را در ترتیبی 
حواریون  ترکیب بندی  در   1+2+3=6 صورت  به  خاص 
مورد استفاده قرار داده است و بدین صورت، این ترکیب 
ریاضی نمادی از وحدت اضداد را نشان می دهد. پس، در 
واقع می تواند نشانی از ُخلق و خوی و تفکرات متفاوت و 
به صورت کلّی، نشانی از حالت روانی مختلف این دوازده 
تن باشد که با حاالتی حاکی از آرامش و تسلیم در کنار 

یک دیگر جمع شده اند )تصویر شمارة 23(
بودن  که شش ضلعی  زد  می توان حدس  وضوح  به 
نیز مشرف  و  آن  بودن  نور  منبع  در پس زمینه،  پنجره 
بودن به منظره ای از طبیعت، معنای دیگر نماد مذهبی 
عدد شش را بازگو می کند )تصویر شمارة 24(. می توان 
با توجه به معنای نمادین این عدد، از آن  گفت که او 
استفاده کرده است تا اشاره به خلقت آسمان و زمین در 
شش روز و شش شب داشته باشد. از این عدد نمادین در 

اکثر ادیان از جمله مسیحیت استفاده می شود.
برخالف دو استاد پیشین، پترسون اسامی حواریون را 
بر اساس سیستم کالسیکی در فوتبال به نام )4- 4- 2( 
و یا )1-4-3-2( بر دیوار پراکنده می کند ) تصویر شمارة 
25(. پس، بر این اساس، آنچه به عنوان نماد در این اثر 
مطرح می شود آن چیزی است که خود هنرمند آن را 
به عنوان نمادپردازی معاصر ارائه می دهد. همان طور که 
به   Sweeper System اثر دریافت می شود، کلمة  نام  از 
او  لیبرو است که در نظام فوتبال،  یا  آزاد  معنای دفاع 
بر  اثر  این  در  می کند.  ایفا  را  زمین  در  بازی ساز  نقش 
اساس نقش نمادینی که سنت پطرس در دین مسیحیت 
دارد، پترسون این نقش را به او نسبت داده است؛ زیرا 
او سنگ بنای کلیسا است. نام سنت پطرس درست در 
مقابل نام یهودا ،که نقش یک مهاجم را دارد، قرار گرفته 
این دست، متن توسط هر مخاطب  از  آثاری  است. در 
غالبی  نمادهای  می یابد.  جداگانه ای  تفسیر  و  خوانش 
آرایش  بازشناسی  همان  یافت  می توان  اثر  این  در  که 
تیم فوتبال است و شاید بر این مبنا بتوان ادعا کرد که 
پترسون قهرمان پروری در فرهنگ ورزشی را هم اهمیت 
با نقش مذهب در زندگی اجتماعی مفروض کرده است. 
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د(منبعنور
از عوامل مهم در این سه اثر نور و منبع نور می باشد. 
نور آسمان نشانه ای از رستگاری بشر است. نور نمادی 
عالم  میان  پیوند  ایجاد  باعث  واقع  در  و  است  امید  از 
در   .)461  :1390 )شوالیه،  می شود  بشری  عالم  و  برتر 
می شود  قلمداد  عالم  نور  عیسی  مسیحی،  نمادپردازی 
)یوحنا 9:5 و 8:12( و او انعکاس نور خداوند است. برای 
آباء کلیسا، نور نماد عالم علوی و ابدیت است. )شوالیه، 

)466 :1390
در نقاشی داوینچی منبع نور از سه پنجره در پشت 
شمارة  )تصویر  می شود  تأمین  مراسم  در  حاضران  سر 
تقسیم  بخش  دو  به  را  نقاشی  که  مسیح،  پیکر   .)26
می کند، در مرکز نور و فضا دیده می شود؛ یعنی او در 
نقطة گریز چشم انداز و پنجره ای از پنجره های سه گانه 
قرار دارد. پنجره ها نمادی از مکاشفه اند و مسیح دومین 
شخص تثلیث است که در پنجرة دوم قرار گرفته است 
)هارت، 1386: 443(. اگر بر اساس مطالبی که پیش تر 
ذکر شد نور را نمادی از خداوند بدانیم، پس نوری که از 
پنجره ها به سمت داخل می تابد، باالخص در پنجرة دوم 
که مسیح روبه روی آن قرار گرفته است، همان بازنمایی 
تجّسد خداوند در مسیح است که در اثر داوینچی دیده 
می شود. این تجّسد جنبه های زمینی و مادی تری نسبت 

به اثر دالی دارد. 
در اثر دالی نیز نور از پشت سر مسیح و از پنجره های 
بزرگ نمادین پشت سر او به درون می تابد. این نور از 
خورشیدی در حال اشراق ساطع می شود و دالی مسیح 
می دهد.  قرار  اشراق  نقطه  همان  در  درست  را  خود 

)تصویر شمارة 27( 
تابش  این  از  ایجادشده  بلند  سایه های  به  توجه  با 
به  نیستیم.  از مسیح  میز، شاهد هیچ سایه ای  بر روی 
به روایت  بنا  را  عبارتی می توان گفت که دالی، مسیح 
یوحنا، نور عالم دانسته است؛ پس چون نور عالم همان 
خداوند است، در نتیجه در اینجا نیز خداوند به صورت 
متجّسد دیده می شود و مسیح بُعد روحانی تری به خود 
گرفته است تا جایی که هیچ سایه اي از او بر روی میز 

باز  دستان  در  می توان  را  سایه ها  بلکه  نمی شود؛  دیده 
بدن تثلیث شده ای که در باالی تابلو قرار دارد، مشاهده 
کرد )تصویر شمارة 28(. شاید بتوان گفت که در واقع 
این بدن عریان همان مسیح مصلوب شده است و مسیح 

پشت میز، تجلی و تجّسد خداوند است. 
در نقاشی دیواری پترسون، نور به صورت پراکنده به 
در کّل اثر پخش شده است. در واقع، این نوع پراکندگی 
نور باعث می شود که تمامی افراد حاضر در این اثر به 
یک اندازه دارای جنبه های الوهّیت باشند. در واقع، این 
یا  و  آن ها  مقام  به  توجه  یکسان سازی  به  برخورد  نوع 
حتی کم توجهی به آن ها می انجامد؛ زیرا آنچه از اصول 
ترکیب بندی در آثار هنرهای تجسمی برمی آید، روشن 
کردن منطقة خاصی از تصویر به جلب توجه مخاطب به 
آن نقطه تأکید می کند، حال آن که پترسون همة دیوار 
را با استفاده از کاغذی سفید پوشانده است. این مسئله 
گاه در این اثر باعث کم رنگ شدن نقاط تمرکز تصویر 

می شود. )تصویر شماره 5(

هـ(صلیب
صلیب از اشکالی است که در آثار مذهبی مسیحی به 
خواه  و  بارز  کاماًل  به صورت  خواه  می شود،  دیده  وفور 
به صورت مستتر در ترکیب بندی آثار تجسمی. نقاشی 
داوینچی دارای صلیب نوع دوم است که در اثر مستتر 
است. با ترسیم خطوط ناشی از وتر فضای احاطه کنندة 
باالی  )آرک(  معماری  قوس  به عالوة  داوینچی،  نقاشی 
پنجرة دوم و دو خط پرسپکتیو سقف موجود در نقاشی، 
داوینچی  نقاشی  در  صلیب  فرم  مسیح،  بدن  اضافه  به 
آشکار می شود )تصویر شمارة 29 11(. وجود فرم صلیب 
به این صورت و در پشت سر مسیح، همانا نمادی از آغاز 
آالم و دردهای مسیح در طول دستگیری و به صلیب 
کشیده شدن را دارد. به عبارت دیگر، صلیب در اینجا 
نمادین  معنای  اساس  بر  نیز  و  عیسی  مرگ  از  نمادی 
دارد.  را  بهشت  و  آسمان  به سوی  رفتن  از  نمادی  آن 
قرارگیری آن در جلوی پنجره و اشارة ظریف به طبیعت 
و کوه که شاید نمادی از کوه جلجتا12 باشد، بر این امر 

 )Ladwein,2006:66( .تأکید می کنند
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دالی در نقاشی خود بدن برهنه ای را در باالی تصویر 
و در حال خروج و عروج به باال ترسیم کرده است. حالت 
باز دست ها در این بدن و محل قرارگیری آن به گونه ای 
خاص احساسی از پرواز و باال رفتن را به بیننده منتقل 
می کند )تصویر شمارة 30(. در اینجا، دالی بدن به صلیب 
کشیده شدة مسیح و مراسم شام آخر را توأمان به تصویر 
کشیده است، گویی اینکه او نیز مانند »مازاتچو«13 چند 
)تصویر  است.  داده  نشان  تابلو  یک  در  هم  با  را  واقعه 

شمارة 31(
فرم صلیب در نقاشی دیواری پترسون بارزتر از دو 
نقاش دیگر است )تصویر شمارة 32(. او به وضوح عیسی، 
سنت پطرس، و یهودا را در راستای یک خط قرار داده 
است که تشکیل دهندة خط عمودی صلیب هستند. با 
عنوان  به  یهودا  عنوان مصلوب،  به  رویکرد، مسیح  این 
عامل به صلیب کشیده شدن مسیح و سنت پطرس به 
عنوان نماد حافظ صلیب و یا به قولی آیین مسیحیت، 
در اینجا معرفی شده اند که سنت پطرس عالوه بر این، 

خط افقی صلیب را نیز شکل می دهد.

و(طبیعت
در نقاشي دالی و داوینچی، طبیعت در پس زمینه و به 
شده  داده  نشان  عناصر  در  کم  بسیار  پرداخت  صورت 
بارزتر  داوینچی  نقاشی  دربارة  موضوع  این  که  است، 
بازنمایی  که  است  می زیسته  عصری  در  او  زیرا  است؛ 
دقیق طبیعت و اهمیت به آن به عنوان یکی از عناصر 
اساسی نقاشی، از اهمیت کم تری نسبت به عناصر دیگر 
برخوردار بوده است )تصویر شمارة 33(. همان طور که 
در تصاویر مي بینیم، در هر دو اثر در طبیعت به تصویر 
می خورد.  چشم  به  کوهستان  از  نمایی  شده،  کشیده 
در اکثر تفکرات باستانی، کوه غایت عروج بشری است 
به  کوه  مقدس،  کتاب  در  حتی،   .)128  :1389 )سرلو، 
شده  انگاشته  انسان  بلندپروازی  و  عظمت  نماد  عنوان 
گونه  این  می توان  هم چنین   .)56  :1386 )کوپر،  است 
حدس زد که به تصویر کشیدن کوه می تواند اشاره ای 
به کوه جلجتا نیز باشد. پس، می توان نتیجه گرفت که 
یافتن تکامل بشری  پایان  از  همان طور که کوه نمادی 

است، پس نشانگر مرتبة واالی روح نیز می تواند باشد و 
این همان مرتبه ای است که مسیح به آن رسید تا برای 

عروج آماده شود.
داوینچی در اینجا به این مهم دست یافته است؛ زیرا 
با اشارة کوچکی که به طبیعت کرده است، توانسته است 
دو امر مهم را بازنمایی کند: نخست، با این کار اشاره ای 
به باغ محل برگزاری14 مراسم کرده است و دوم اینکه، 
بر اساس مطالبی که پیش تر ذکر شد، به هدف نمادین 

پنهان در پس این بازنمایی رسیده است.
برخالف او، دالی در پس زمینه، دریاچه ای با کوه های 
فراوان را به تصویر کشیده است. در واقع، دالی منظرة 
است.  کرده  تصویر  را  خود  شخصی  خانة  روی  پیِش 
همان طور که در تصویر شمارة 34 شاهد هستیم، دالی 
یک  در  کوه هایی  یا  و  پیوسته  هم  به  کوه  رشته  یک 
و  بزرگ  بلکه صخره های  است،  نکرده  ترسیم  را  اندازه 
کوچک را در فاصله ای دور قرار داد. در این صورت، کوه 
به عنوان نمادی محوری به معنی گذر از یک مرحله به 
مرحلة دیگر و هم نشینی با پروردگار است و به این شکل 
باشد  نیز  یافتن  ابدیّت  و  پایداری  از  نشانه ای  می تواند 
با  آن که  بر  را عالوه  این مهم  دالی  )هال، 1390: 27(. 
حالت کوه نشان می دهد با رنگ طالیی در طلوع آفتاب 
بازنمایی می کند و این حاکی از وجود نیروی الهی و نیز 
بی مرگی در مسیح است که به طرز ماهرانه ای با رنِگ 

موهای مسیح در هم آمیخته شده است. 
در نقاشی دالی، عالوه بر این، شاهد دو زورق کوچک 
بی سرنشین در دریاچه هستیم. همان طور که می دانیم، 
قایق یا کشتی از نمادهای کهن مسیحی است که یادآور 
کشتی نوح از حیث نجات بخش بودن آن می باشد. به این 
علت به عنوان نمادی اسرارآمیز برای بازنمود کلیسا است 
که آن را به عنوان عامل اصلی برای رستگاری معرفی 
می کند. با این اوصاف، می تواند بیانگر رهایی از وسوسة 
نفس نیز باشد. به نظر می رسد که پیام مسیح از منظر دالی 
همانا کمک گرفتن از کلیسا و مذهب برای عبور از دام های 
)34 شمارة  )تصویر  است  دنیوی  طوفان های  و  جهان 

به عنوان  قایق ها و ترسیم آن ها  اندازة کوچک  اما، 
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انتقادی  نگرش  به  می تواند  اثر،  در  فرعی  عنصر  یک 
وجه  شدن  کم رنگ  و  مذهب  به  نسبت  بیستمی  قرن 
مدرنیسم  دوران  انسان  زندگی  در  کلیسا  نجات بخشی 

اشاره داشته باشد.
همان طور که پیش تر شاهد بودیم، پترسون اسامی 
حواریون و مسیح را بر زمینة سفید نگاشته است )تصویر 
شمارة 5(. با این روش، امکان ایجاد هر نوع فضاسازی و 
یا شکل گیری پرسپکتیو در اثر از بین می رود. در نتیجه، 
با تصویری مواجه هستیم که کاماًل صاف و تخت است 
و امکان هر نوع خیال پردازی در زمینة فضای این »شام 
برخورد  روش  می کند.  مخاطب خود سلب  از  را  آخر« 
بدون  )رمان  رمان  کتاب های  نویسندگان  مانند  او 
و  فضاسازی  نویسندگان  نوع  این  است.  تصویرسازی( 
تجسم افراد را به ذهن مخاطب و نوع خوانش او از متن 
از یک  الگوی چینش اسامی  با آن که  منتقل می کنند. 
الگوی فوتبال پیروی می کند، اما او از کشیدن زمین سبز 
یا خطوط سفید موجود در زمین، خودداری  و  فوتبال 
کرده است. بدین ترتیب، شاید بتوان گفت که با سفید 
و  مسیح  قداست  بر  نمادین  تأکیدی  صفحه  گذاردن 
صفحه،  این  در  او  وجود  که  است  داشته  او  رستگاری 

حتی یهودا را نیز جدا و سیاه نکرده است.
تصویر  به  هنرمند  سه  این  آنچه  کلّی،  صورت  به 
است  فرازمینی  تجسمی  و  بهشت  از  نمادی  کشیده اند 
آن ها نسبت  نگرش  نوع  اینجا  در  توجه  نکته درخور  و 
و  تفکرات  در  ریشه  که  است  بهشت  کردن  تصویر  به 
برداشت های شخصی و نیز مسائل اجتماعی و فرهنگی 

عصر آن ها دارد. 

نتیجهگیری

بی گمان هیچ اثر هنری در طول تاریخ از دخالت اندیشه ها 
و دغدغه های اجتماعی مصون نیست، خواه اگر هنرمند 
پیرو مکتب خاص و گروه مشخصی باشد. گاه فشار وارده 
از شرایط اجتماعی هنرمند را به سمت استفاده از زبانی 

رمزآمیز برای بیان درونیات خود سوق می دهد. 
متفاوتی  رویکردهای  همیشه  مسیحی  هنرمندان 

هنر  و  داشته اند  مذهبی  مضامین  بیان  به  نسبت 
حال  به  تا  خود  صورت  ابتدایی ترین  از  مسیحی  عالم 
این  گاه  و  است  شده  عظیمی  تحوالت  دست خوش 
جامعه  اهداف  پیشبرد  در  اساسی  نقشی  دگرگونی ها، 

اجرا می کردند.
»شام آخر«، به عنوان یکی از این مضامین مذهبی 
نقش تأثیرگذاری را در تاریخ هنر بر عهده دارد و منبع 
مختلف  اعصار  طول  در  هنرمندان  از  بسیاری  الهام 
تاریخ هنر بوده است. این موضوع در طول تاریخ دچار 
تغییراتی در نحوة بیان مضامین مذهبی و گاه درآمیختن 
با جنبه های مادی و وجوه زمینی و نمادین شده است 
و این نشانی از تأثیر مستقیم رویدادهای مهم تاریخ در 
جهت دادن به جریانات هنری و استفادة هنرمند از نماد، 

به عنوان راهی برای بیان دغدغه هایش می باشد.
و  از داوینچی  این موضوع  از  اثر  این میان، سه  در 
داوینچی در  قرار گرفت.  بررسی  پترسون مورد  و  دالی 
این اثر در واقع از شرایط حاکم بر آثار هنری در رنسانس 
فاصله می گیرد و در غالب ساختارها و نمادها دست به 
از  و  پویا  بسیار  بصری  لحاظ  از  که  اثری می زند  ایجاد 
و  بسیار ظریف  اشارات  دارای  نمادین  لحاظ جنبه های 
زیرکانه ای است. اثر دالی نیز با توجه به اندیشه های حاکم 
بر جنبش سوررئالیسم و اهمیت دادن به ناخودآگاه و از 
همه مهم تر شرایط اجتماعی اواخر سدة بیستم به تصویر 
کشیده شده است. این اثر بنا به اندیشه ها و نمادهایی که 
گاه ساخته و پروردة ذهن او بوده است مربوط به دورة 
بازگشت به دین دالی است که دغدغه ها و تفسیرهای 
نمایش  به  دین  از  را  مدرن  دوران  انسان  شخصی 
می گذارد. پترسون، اما، با نگاشتن نام ها بر روی زمینة 
سفید دیوار قصد به نمایش گذاردن میزان شأن قدیسین 
و توجه انسان معاصر به دین و نقش مذهب در زندگی 
او را دارد. او این کار را به واسطة کوچک رها کردن نام ها 
با این حال، پارادوکس  انجام داده است.  بر پهنة دیوار 
موجود در این اثر که استفاده از کاغذ سفید به عنوان 
مسیح  دین  وسیلة  به  رستگاری  به  رسیدن  از  نمادی 
دارد. مخاطب  ذهن  افکندن  چالش  به  در  سعی  است 
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