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چکیده
در  احساسات  اوج  نمایش  و  واقعي  اندازۀ  با  پیکره هایی  نورپردازي،  تاریك،  زمینۀ  مسئله:  بیان 
در  کنیم  تصور  مي دارد  آن  بر  را  ما  کاراوادجو،  آثار  در  واقع گرایانه  کاماًل  تئاتر  عبارتي  به  و  پرتره ها 
آثار وي در مواجهه با روایت یك تراژدي قرار گرفته ایم که می تواند در مخاطب منجر به کاتارسیس 
اثرات  بلکه  است،  نگرفته  نمایشنامه نویسی شکل  در  فقط  روان پاالیی  داشت  اذعان  باید  چراکه  گردد 
اصلی  کرد. مسئلۀ  پیکره سازی می توان مشاهده  نیز  و  موسیقي  نقاشي،  از  اعم  هنرها  دیگر  در  را  آن 
در مقالۀ حاضر این است که چگونه یك اثر نقاشی می تواند تراژدی را در ذهن مخاطب متبادر سازد 

تأثیرات روان پاالیی یا کاتارسیس داشته باشد؟  و به تبع آن 
هدف پژوهش: این مقاله در پی آن است تا تطبیقی میان تراژدی ارسطو و آثار نقاشی کاراوادجو بر 

انجام دهد. )روان پاالیی(  کاتارسیس  نظریۀ  اساس 
استناد  با  اطالعات  جمع آوري  و  بوده  تحلیلی  توصیفی-  مقاله  این  در  تحقیق  روش  پژوهش:  روش 
و  منظور  این  برای  است.  پذیرفته  انجام  موجود  منابع  در  نقاشی  آثار  بررسی  و  کتابخانه ای  منابع  به 
پژوهش  رویکرد  اساس  بر  و  انتخاب  تصادفی  صورت  به  اثر  پنج  تعداد  کاراواجو،  نقاشی  آثار  تطبیق 

گرفته اند. قرار  تطبیق  و  تحلیل  تجزیه،  مورد 
یك  با  کاراوادجو  آثار  در  که  داشت  تأکید  مقوله  این  بر  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  نتیجه گیری: 
و  قدرت  مرگ،  و  زندگی  جوانی،  و  پیری  تاریکی،  و  نور  شامل:  تضادها  از  واقع گرایانه  کاماًل  تئاتر 
این  از طریق حضور  نمایشی خارق العاده  با  را  داریم، وی صحنه  کار  و  به صورت همزمان سر  ضعف 
تطبیق  و  تراژدی  از  ارسطو  تعریف  به  توجه  با  لذا  می کند.  طراحی  آنها  احساسات  شدت  و  چهره ها 
آن با آثار کاراوادجو، آثار وی دارای فرم تراژیك است و موجب کاتارسیس و روان پاالیی در مخاطب 

می شود.
کاتارسیس. تراژدی،  ارسطو،  کاراوادجو،  نقاشی،  واژگان کلیدی: 

مسئله بیان  و  مقدمه 
با پیشرفت علوم و آغاز عصر روشنگری1 در قرن هفدهم 
تعدادی  دینی،  رویکردهای  افول  با  هم زمان  و  میالدی 

اساطیری  موضوعات  به  زمان  آن  چاپگران  و  نقاشان  از 
رزش های  ا ن  هما و  مي کنند  پیدا  یش  گرا نان  یو
و  گذشته  تراژدی های  از  بهره گیری  با  را  کاتارسیس 
نقاشی  پردۀ  یك  در  خویش  زمان  اجتماعی  وقایع  یا 
میکالنژو  به  می توان  میان،  این  در  می کنند،  تصویر 
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میالدی  کاراوادجو هنرمند سدۀ هفدهم  به  معروف  مریزی 
از همه  بیش  آن چه  کاراوادجو  نقاشی های  در  کرد.  اشاره 
نورپردازی  و  زمینۀ سیاه  به خود جلب می کند  را  مخاطب 
یادآور  از همه  نورپردازی ای که بیش  خاص است، زمینه و 
از تکنیك سایه -  آثار خود  تئاتر است، وی در  صحنه های 
می کند  استفاده  تنبریسم3  شیوۀ  و  )کیاروسکورو2(  روشن 
پیکره ها  همان  یا  اصلی  سوژۀ  بر  بتواند  بیشتر  هرچه  تا 
تأکید ورزد. در آثار کاراوادجو به جزئیات پیش زمینه توجه 
کمتری شده و به جای آن فیگورها تقریباً با اندازۀ واقعی و 
با بیان احساسی زیاد از مردم عادی کوچه و بازار، بازنمایی 

شده اند، گویی یك نمایش تراژدی وار را روایت می کنند.
بدانیم  تعرف  و  تحول  را متضمن  تراژدی  اگر  میان  این  در 
و آن را بازنمودی از عملی جدی و کامل، که اهمیت دارد 
بیان می شود، تعریف کنیم، می بینیم که  لعاب  با رنگ و  و 
با حکایت سرایی  نه  و  ارائه می شود  افراد  بازی  با  این عمل 
راوی و به وسیلۀ ایجاد حس شفقت و ترس، کاتارسیس یا 
تراژدي  تعریف  به  ارجاع  با  تحقق می بخشد.  را  روان پاالیی 
آثار  در  را  تئاتر  تراژدی  بازیگران  کاراوادجو،  آثار  بررسی  و 
که  فیگورهایی  می بینیم،  پیکره ها  صورت  به  هنرمند  این 
غرق  اثر  خود  در  را  مخاطب  شدید،  احساسات  نمایش  با 
نهایت  در  و  شفقت  یا  ترس  از  حسی  او  در  و  می کنند 

روان پاالیی یا کاتارسیس را منجر می شوند. 
براساس آنچه گفته شد در این نوشتار سعی شده است تا با 
آثار و در  آثار کاراوادجو، فرم تراژیك  از  بررسی پنج نمونه 
از آن مورد بررسی  یا کاتارسیس حاصل  نهایت روان پاالیی 
زیر  به سؤال  پاسخ  پی  در  مقاله  این  گیرد.  قرار  مطالعه  و 

است:
چگونه آثار نقاشی کاراوادجو می توانند به مثابۀ یك تراژدی 
کاتارسیس  یا  روان پاالیی  تأثیرات  آن  تبع  به  و  کنند  عمل 

در ذهن مخاطب داشته باشند؟

تحقیق         پیشینۀ 
نقاشی  آثار  و  ارسطو  تراژدی  تطبیقی  بررسی  در خصوص 
منابع  ارسطو،  کاتارسیس  نظریۀ  مبنای  بر  کاراوادجو 
مستقیمی با این عنوان یافت نشد و بیشتر به صورت مجزا 
کاراوادجو  نقاشی  آثار  باب  در  نیز  و  ارسطو  کاتارسیس  از 
منابعی در دسترس است که بر اساس نیاز این مقاله از نظر 

می گذرانیم.
زرین کوب )1393( در کتاب »ارسطو و فن شعر« به بررسی 
زندگی و آثار ارسطو پرداخته و فن شعر ارسطو را ترجمه و 
شرح کرده است. در این مباحث، عالوه بر فن شعر و موارد 
مشاهدات  قالب  در  تراژدی  چگونگی  و  تعریف  دیگر، 

تجربی، علمی و فنون ادبی مطرح شده است.

تا  افالطون  از  تراژدی؛  »فلسفۀ  کتاب  در   )1395( یانگ 
و  دوهزار  طول  در  فیلسوفان  نظریات  بررسی  به  ژیژک« 
پانصد سال گذشته و تعریف تراژدی از نگاه آنان پرداخته 

است. 
با عنوان »بررسی  سلطان کاشفی )1397(، در مقالۀ خود 
تأثیرات روان پاالیی در موسیقی و ادبیات نمایشی و بازتاب 
آن در نقاشی و گراورسازی« به بررسی روان پاالیی در آثار 
در  کاتارسیس  تأثیر  و  ایجاد  نحوۀ  به  و  پرداخته  نقاشی 

یافته است. به واسطۀ هنرهای تجسمی دست  مخاطب 
پیراوی ونك و نیك نفس )1389( در مقالۀ خود با عنوان 
براساس  تراژدی  و  تعزیه  نمایش های  تطبیقی  »بررسی 
در  تراژیك  عناصر  وجود  بررسی  به  ارسطو«،  نظریات 
بدین  نهایت  در  و  پرداخته اند  تراژیك  امر  وقوع  و  تعزیه 
یك  به عنوان  تعزیه  از  نمی توان  که  یافتند  دست  نتیجه 
قلمداد  نوع حماسی  از  این هنر سنتی  و  یاد کرد  تراژدی 

می شود.
مطالب  گرفتن  نظر  در  ضمن  شد  سعی  پژوهش  این  در 
گذشته، ویژگی های تراژدی از نظر ارسطو را با پنج نمونه 
بر دستیابی  نقاشی های کاراوادجو تطبیق داده و عالوه  از 
وی  آثار  که  رسید  نتیجه  این  به  روان پاالیی،  تأثیر  به 

دارای فرم تراژیك است.

نظری مبانی 
این  نظر  از  تراژدی  بررسی  و  ارسطو  کاتارسیس  نظریۀ 
است؛  مقاله  این  نظري  مبنای  یونانی  بزرگ  فیلسوف 
اثرات  از  که  هنرمنداني  نگرش  و  رویکرد  از  اطالع  لذا 
استفاده  آثارشان  ایجاد  در  کاتارسیس،  ارزش های  و 
کرده اند، ضروری است و قبل از هر سخن، نخست نگاهی 

انداخته می شود. کاتارسیس  واژۀ  مفهوم  به 
اولین  برای  کاتارسیس  نویسندگان،  از  بسیاری  نظرگاه  از 
یونانی  ر  نامدا فیلسوف  و  نویسنده   4 ارسطو توسط  بار 
را  کاتارسیس  وي  می شود.  مطرح  شعر«  »فن  کتاب  در 
به  شعر  فن  کتاب  در  و  کرد  وارد  خویش  هنر  نظریۀ  در 
با  و  گرفت  کار  به  تمایالت  و  هواها  از  نفس  تطهیر  معنی 
تا  مي شود  درخشانی  آیینۀ  به  تبدیل  نفس  نظریه،  این 
وي   .)233  ،1366 )صلیبا،  گیرد  نقش  آن  در  معقوالت 
کاتارسیس،  اعتبار  به  را  تراژدي  یعني  هنر  بارز  مصداق 
واژۀ  کرد.  توصیف  آدمي  در  شفقت  و  ترس  احساس 
پالوده،  معناي  به   katharos یوناني  ریشه  از  کاتارسیس 
بي آالیش، منزه و تهي از خلل مشتق شده است. این واژه 
در فرهنگ یونان در مراسم و مناسك عبادي- سیاسي به 
کار مي رفته است و در زبان فارسي به معنای روان پاالیی 
نفس  تزکیۀ  تلخیص،  تصفیه،  تطهیر،  دیگر  عبارت  به  یا 
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)ضیمران،  است  شده  برگردانده  همذات پنداری،  به  یا  و 
.)76 ،1392

و  تقلید  مورد  را  کنش هایي  تراژدي  ارسطو،  عقیدۀ  به 
است.  فضیلت  و  آنها خیر  که هدف  قرار مي دهد  محاکات 
اما به هیچ روي کنش هایي را که متضمن غایاتي ناچیزند 
نمایش نمي دهد. تراژدي کنش هایي را هدف قرار مي دهد 

.)70 )همان،  غایات، معطوفند  عالي ترین  به  که 

تحقیق روش 
و  بوده  تحلیلی  توصیفی-  مقاله  این  در  تحقیق  روش 
و  کتابخانه ای  منابع  به  استناد  با  اطالعات  جمع آوري 
پذیرفته  نجام  ا موجود  منابع  در  نقاشی  ثار  آ بررسی 
تصادفی  به صورت  اثر  پنج  تعداد  منظور،  این  برای  است. 
آثار  تطبیق  یعنی  پژوهش  رویکرد  براساس  و  نتخاب  ا
تجزیه،  مورد  تراژدی  از  ارسطو  تعریف  با  کاراواجو  نقاشی 

گرفته اند. قرار  تطبیق  و  تحلیل 

تراژدی و کاتارسیس در هنر
آنچه  به  اندیشمندانه  هنری،  اثر  مي دانیم  که  همان طور 
یا  و  می پردازد  است،  داشته  پنهان  یا  و  برجسته  آن  را 
نشان  را  آن  کلی،  امر  گفتن  جای  به  بهتر  به  عبارت 
معرفت  نوع  چه  فکور  مخاطب  یك  دید  باید  و  می دهد 
آن  از  را  کلمه  افالطونی  معنای  در  معرفت  صرفاً  یا  کلی 
اثر هنری، حقایق  و  ژانر  عنوان یك  به  تراژدی  می پذیرد. 
مهمی در مورد طبیعت انسان یا به عبارت دقیق تر طبایع 
به ما می گوید. فروید معتقد است: »منفعت حاصل  انسان 
تماشاچی  به  که  است  این  خوش ساخت  تراژدی  یك  از 
این همان  با قهرمان )تراژیك(  را  تا خودش  اجازه می دهد 
طریق  از  تراژدی  مخاطب   .)78  ،1395 )یانگ،  بداند« 
و  می کند  تجربه  را  قهرمان  ترس  این همانی  این گونه 
شفقت  زیادی  حد  تا  می رسد،  سر  تراژیك  فاجعۀ  وقتی 
که  نمی گیرد  فرض  ارسطو   .)79 )همان،  می آید  وجود  به 
تصور  بلکه  می کند،  ریشه کن  را  شفقت  و  ترس  تراژدی، 
و  می آورد  در  درست  تناسب  به  را  آنها  که  است  این  او 
یا وحشت،  ترس  و  برانگیختن شفقت  از طریق  است  قادر 
با  را  آنها  یعنی  کند.  تطهیر  هیجاناتی  چنین  از  را  ذهن 
که  حظی  کند.  تعدیل  شایسته  حد  به  و  نرم  حظ  نوعی 
تقلید  خوبی  به  که  ناتی  هیجا نگریستن  یا  ندن  خوا با 
این همان است  و   )81 شده اند، تحریك می شوند )همان، 
به  کاتارسیس  مي کند.  یاد  کاتارسیس  عنوان  با  آن  از  که 
ولو  کرده  باز  نمایشی  ادبیات  در  را  خود  جایگاه  خوبي 
شفقت  و  ترس  القاکنندۀ  تراژیك  نوع  از  نمایش هایي  در 
و  احساسات  پاک سازی  سبب  نهایتاً  و  مخاطب  وجود  در 

شکل  نمایشی  هنرهای  در  ابتدا  واژه  این  است.  عواطف 
از  دیگر  هنرهای  در  را  خود  جایگاه  بعدها  ولي  می گیرد 
رسالت  واقع  در  می کند.  باز  نیز  تجسمی  هنرهای  جمله 
سینما،  و  تئاتر  یا  و  موسیقی  همچون  تجسمی،  هنرهای 
نمایشی  ادبیات  در  که  است  نتیجه ای  همان  به  رسیدن 
مخاطب  در  روان پاالیی  ایجاد  همانا  که  می شود  دنبال 
در   - دستی  چاپ های  و  نقاشی  آثار  دیدن  با  است. 
و تصفیه  نشان حکایت پردازی  گذشته های دور - می توان 
با توجه به موضوعات اساطیری، مذهبی  و تطهیر نفس را 
مشاهده  آنها  در  اجتماعی  جریان های  شکل گیری  یا  و 

کرد.
نقش  اغراق  و  مبالغه  کلي  به طول  یوناني  تراژدي هاي  در 
عمده اي را ایفا مي کرد. اسطوره هایي که به صورت نمایش 
دژسازگاري ها  و  نامردي ها  و  گناهان  کژي ها،  مي آمد،  در 
مي توان  عبارتي  به  و  مي گذاشت  نمایش  معرض  به  را 
فکري  بنیان  متضمن  کلي  طور  به  یوناني  تراژدي  گفت 
که  بوده  اجتماعي  مطلوب  هنجارهاي  از  ساختارزدایي  و 
مي شد  قلمداد  مجاز  آن  تجسم  کوتاه،  زماني  مدت  در 

.)60 )همان، 
و  غایت  داراي  آدمي  وجود  از  بخش  هر  ارسطو  نظر  از 
هدف خاصي است و از آنجا که غایت خیر و نیکي، غایت 
هر  مي شود،  محسوب  آدمي  رفتارهاي  و  کنش ها  همۀ 
کنش ها  همۀ  و  است  خویش  خاص  غایت  واجد  کنش 
اعلي  خیر  و  هستند  اعلي  خیر  به  معطوف  جمعي  به طور 
از  وي  منظور  و  است  نیکبختي  و  سعادت  ارسطو  نظر  از 
سعادت همان سعادتي است که از فضیلت و قابلیت نشأت 
میانه روي  و  اعتدال  مستلزم  را  فضیلت  وی  مي گیرد، 

مي داند )همان، 64-63(.
از  کلی  تعریف  یك  در  خود  شعر  فن  کتاب  در  ارسطو 
کار  از  است  محاکات  و  تقلید  تراژدی  می گوید:  تراژدی 
اندازه ای معلوم  و کرداری شگرف و تمام، دارای درازی و 
آن  و  آراسته  زینت ها  انواع  به  کالمی  وسیلۀ  به  معین،  و 
این  و  مختلف،  اجزای  اختالف  حسب  به  هریك  زینت ها 
می گردد  تمام  اشخاص  کردار  وسیلۀ  به  محاکات  و  تقلید 
و  شفقت  و  پذیرد  انجام  روایت  نقل  واسطۀ  به  اینکه  نه 
این  از  انسان  نفس  تطهیر  سبب  تا  برمی انگیزد  را  هراس 

عواطف و انفعاالت شود )ارسطو، 1369، 36(.
ارسطو  آرای  براساس  را  تراژدی  ویژگی های  کلی  طور  به 

می توان به شرح زیر بیان کرد:
کامل  می گیرد،  شکل  کنش  و  تقلید  واسطۀ  به   -1
ترس،  و  ترحم  طریق  از  و  است  معین  اندازۀ  دارای  و 
از   -2 را موجب می شود،  این عواطف  کاتارسیس شایستۀ 
3- محتوای جدی و  جهان بینی کثرت گرا پیروی می کند، 
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خطیر دارد. 4-پرولوگ در ابتدای تراژدی است، 5- منشأ 
است،  خاص  و  شخصیت  نوع  از  قهرمان   -6 دارد،  آیینی 
 -8 است،  درک  قابل  معقوالت  دنیای  در  علی  روابط   -7
عناصر متضاد در درون یك شخص وجود دارد، 9- دارای 
به  است  ممکن  که  آنجا  تا  دارد  سعی   -10 است،  طرح 
بماند،  به آن، محدود  یا قریب  مدت یك دور خورشیدی، 
11- در زمان و مکان معین تعریف می شود، 12- تراژدی 
تراژدی  در  تراژیك  عناصر   -13 است،  همراه  موسیقی  با 
می انجامد،  فاجعه  وقوع  به  نهایت  در   -14 دارد،  وجود 
غرور  کسب  و  مطلق  ارزش های  خواستار  قهرمان   -15
سرنوشت  و  حزن انگیز  پایان  در  قهرمان  غرور   -16 است، 
واسطۀ  به   -17 می کند،  یفا  ا عمده ای  نقش  او  غم بار 
قهرمان  و  محوری  با شخصیِت  تماشاگر  »همذات پنداری« 
نهایت  در  تماشاگر  احساسات  برانگیختن  با  و  شده  انجام 
بر  تأکید   -18 می شود.  منجر  نفس  تزکیۀ  و  پاالیش  به 
 -19 می خورد.  به  چشم  هرچیز  از  بیش  دراماتیك  عمل 
که  می باشد  جزء  شش  دارای  تراژدی  ارسطو،  نظر  از 
و  خلق  یا  سیرت  اصلی،  طرح  یا  داستان  از:  عبارت اند 
منظرۀ  اندیشه،  بیان،  یا  گفتار  نمایش،  اشخاص  خوی 

نمایش و آواز )همان، 46-36(.

کاراوادجو و ویژگی آثار او
افول  و  روشنگری  عصر  شکل گیری  و  علوم  پیشرفت  با 
ز  ا برخی  میالدي،  هفدهم  قرن  در  دیني  رویکردهاي 
اساطیری  موضوعات  به  دوره،  آن  چاپگران  و  نقاشان 
را  کاتارسیس  ارزش های  همان  و  مي آورند  روي  یونان 
اجتماعی  وقایع  یا  و  گذشته  تراژدی های  از  بهره گیري  با 
مي گذارند.  نمایش  به  نقاشی  پردۀ  یك  در  دوران  آن 
یا  و  موسیقی  همچون  تجسمی،  هنرهای  رسالت  چراکه 
در  که  است  نتیجه ای  همان  به  رسیدن  سینما،  و  تئاتر 
روان پاالیی  ایجاد  همانا  که  می شود  دنبال  نمایشی  ادبیات 

در مخاطب است. 
به عنوان نمونه می توان از نقاشی »مدوسا«5 نام برد که در 
اساطیر یونان سر او توسط پرسئوس6 از بدنش جدا می شود 
و توسط میکالنژلو مریزی، معروف به کاراوادجو7 ، هنرمند 
به  اشاره  و  مي آید  در  تصویر  به  بار  نخستن  براي  ایتالیایی 

تأثرات روان پاالیی دارد )تصویر 1(.
هنرمندي  م.(   1610-1571( ایتالیایي  نقاش   ،8 کاراوادجو 
نوآور، که با سمت گیري واقع گرایانه بر بسیاري از هنرمندان 
در  زادگاهش  نام شهر  از  را  نام خود  گذاشت،  اثر  باروک9 
نزدیکي میالن برگرفت. در میالن زیر نظر یك نقاش پیرو 
منریسم10 آموزش دید. به رم رفت )1593 م.( و مدتي براي 
نقاشان دیگر کار کرد. در این زمان دچار فقر بود و نامش 

اما چندي  بود.  رسیده  ثبت  به  ناباب  آدم هاي  فهرست  در 
 1596 )حدود  نمود  رخ  تغییري  او  زندگي  وضع  در  بعد 
ابتداي  همان  از  او  بود.  یگانه  هنرمندي  راستي  به  او  م.(. 
رنسانس  هنرمندان  بر خالف  که  کرد  اعالم  هنري  فعالیت 
جز  محملي  هیچ  و  نیست  آرماني  زیبایي  جستجوي  در 
مدل  روي  از  مستقیم  نقاشي  روش  نمي پذیرد.  را  طبیعت 
در  بازار که حتي  و  مردم کوچه  میان  از  انتخاب مدل ها  و 
واقعي شان  به همان صورت  را  آنها  هم  مذهبي  نقاشي هاي 
نباید  ولي  بود.  سنت  از  او  گسستن  نشان دهندۀ  مي نمود 
وي را یك نقاش طبیعت پرداز صرف به شمار آورد. زیرا او 
در برخورد با واقعیت به مدد نورپردازي هاي خاص و ایجاد 
فراتر مي رفت.  تقلیدي  بازنمایي  از حد  نمایشي،  حالت هاي 
در واقع تأکید قوي بر تباین هاي تیره - روشن جنبه اي از 
را  )تنبریسم(  تاریك نگاري  اصطالح  که  بود  او  نوآوري هاي 

در نقاشي رایج کرد )پاکباز، 1390، 393(.
در  به سرعت  و  بود  زود خشم  و  تندخو  انساني  کاراوادجو 
پي انتقام جویي برمي آمد و حتي دست به خنجر مي برد. او 
از هرچیز در  بیش  و  را خفت بار مي دانست  از زشتي  ترس 
پي حقیقت بود، حقیقتي که خود آن را مي دید. کاراوادجو 
هیچ عالقه اي به مدل هاي کالسیك نداشت و براي زیبایي 
بند  از  را  خود  مي خواست  او  نبود.  قائل  ارزشي  ایده آل 
هرگونه قراردادي آزاد کند و به هنر از دیدگاه تازه اي بنگرد. 
اصلي کاراوادجو  نیت  بودند که  از معاصرانش معتقد  برخي 
هیچ گونه  دلیل  همین  به  و  است  مخاطبان  متحیرساختن 

Guttuso, 2005, 103 :تصویر 1. نقاشی مدوسا، کاراوادجو، 1597، گالری یوفیزی. مأخذ
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واقع  در  نبود.  قائل  یا سنتي  زیبایي  براي هیچ گونه  ارزشي 
از آن بود که  کاراوادجو هنرمندي بسیار بزرگتر و جدي تر 
بخواهد وقتش را براي ایجاد تحیر در مخاطبان صرف کند. 
را  نداشت و کار خود  اعتنایي  به بحث و جدل منتقدان  او 
مي کرد و در طول سه قرن یا بیشتر که از عمر کارهاي او 
مي گذرد، چیزي از جسارت و صراحتش کاسته نشده است 
و شاید بتوان او را یکي از دنبال کنندگان سعادت به معناي 

ارسطویي دانست. 
کاراوادجو کتاب مقدس را بدون شك به کرات خوانده و بر 
کلمات آن غور کرده است. او یکي از بزرگترین هنرمنداني 
»دورر«12  و  »جوتو«11  خود،  پیشینیان  مانند  که  بود 
خانۀ  در  گویي  چنانکه  را،  مقدس  رخدادهاي  مي خواست 
همسایه اش رخ مي دهند در برابر چشم خویش مجسم کند 
نمایاندن شخصیت هاي  ملموس تر  و  واقعي تر  براي هرچه  و 
متون کهن، از هیچ کوشش ممکني دریغ نمي ورزید، حتي 
این  تحقق  به  که  مي کرد  استفاده  نحوي  به  سایه  و  نور  از 
دلپسند  و  را جذاب  انسان  بدن  او،  نور  هدفش کمك کند. 
نشان نمي دهد: نوري است تند و در تضاد سایه هاي غلیظ، 

یك  تمامي  مي شود  موجب  نور  این  خیره کننده.  تقریباً 
عمیقاً  و  نمایانده شود  با صداقتي خلل ناپذیر  غریب  صحنۀ 
را  کاتارسیس  همان  یا  نهایت شفقت  در  و  ترس  از  حسي 
معاصرانش  از  معدودي  براي  فقط  که  گردد، چیزي  منجر 
قابل درک بود، ولي قطعاً بر هنرمندان پسین تأثیري عمیق 
و  باکره«  »مرگ  نقاشی   .)383  ،1379 )گامبریج،  نهاد 
»خاکسپاری حضرت مسیح« نمونه هایي از این آثار هستند 

)تصاویر 2 و 3(.
به  تقریباً  را  فیگورها  باکره«  »مرگ  نقاشی  در  کاراوادجو 
و  دراز کشیده  مقدس،  مریم  مي کند.  ترسیم  واقعي  اندازۀ 
یك لباس قرمز ساده پوشیده است. سر لول، بازوی آویزان، 
پاهای متورم و پهن شده، نمایی خام و واقع گرایانه از بقایای 
در  اثر،  این  در  می کشد.  تصویر  به  را  مقدس  مریم  فانی 
شده  تنظیم  نقاشی  اصلی  موضوع  مقدس،  مریم  اطراف 

است. )تصویر 2(.
را  این صحنه  تمام جزئیات حکایتی،  با سرکوب  کاراوادجو 
و  این چهره ها  از طریق حضور  تنها  خارق العاده  نمایش  با 
شدت احساسات آنها طراحی می کند. او از ظرافت های نور 

تصویر 2. مرگ باکره، اثر کاراوادجو، 1606 م، موزۀ لوور پاریس.
.Guttuso, 2005, 135 :مأخذ

تصویر 3. خاکسپاری مسیح، اثر کاراوادجو، 1604 م.، محل نگهداری: گالری 
.Guttuso, 2005, 129 :عکس واتیکان ، شهر واتیکان. مأخذ
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لباس ها  و  فیگورها، شکل ها  برای مدل سازی حجم  و سایه 
استفاده می کند. اما مهم تر از همه، او از طریق این روند، بر 
یك  توسط  که  می کند  تأکید  مقدس  مریم  فیزیکی  حضور 
پنج جزء  تابلو  این  در  است.  گرفته  نور خیره کننده صورت 
اصلی،  یا طرح  داستان  یعنی  تراژیك  عناصر  از شش جزء 
بیان،  یا  گفتار  نمایش،  اشخاص  خوی  و  خلق  یا  سیرت 
اندیشه و منظرۀ نمایش قابل مشاهده است و تأکید بر عمل 
به  اشاره  و  می خورد  چشم  به  هرچیز  از  بیش  دراماتیك 

تأثرات روان پاالیی دیده مي شود.
در  را  مسیح«  حضرت  »خاکسپاری  اثر  در  کاراوادجو 
با  نقاشی  این  کرد.  نقاشی  ماریا،  سانتا  در  نمازخانه اي 
نمایش مورب عزاداران و حامالن جسد که به سمت جسد 
مسیح از باال به پایین فرود می آیند، صحنۀ عزاداری است. 
بر  می آید،  پایین  تاریکی  از  بیننده  چشم  که  همان طور 
می کند.  تأکید  درد  احساس  با  همراه  مسیح  ناتوانی جسد 
روش  به  را  خاکسپاری  اثر،  این  در  واقع  در  کاراوادجو 
سنتی به تصویر نکشیده است، زیرا مسیح در لحظه ای که 
او را در مقبره می گذارند نشان داده نمی شود، بلکه زمانی 
توسط  مقدس  زنان  حضور  در  که  می کشد  تصویر  به  را 

نیکودیموس به خاک سپرده می شود )تصویر 3(.
در اطراف بدن مسیح، مریم مقدس، مریم مجدلیه، یوحنا، 
از  حرکتی  با  که  هستند  کلئوپاس  مریم  و  نیکودیموس 
به  را  خود  چشم های  و  دست ها  نمایشی،  شدید  تنش 
پایان  در  قهرمان  غرور  اثر  این  در  می کنند.  بلند  آسمان 
حزن انگیز و سرنوشت غم بار او نقش عمده ای ایفا می کند 
از  بیش  تراژدي  نمایش یك  و  دراماتیك  بر عمل  تأکید  و 

هرچیز به چشم می خورد.

مقایسۀ تطبیقی آثار کاراوادجو و تراژدی
آنچه در آثار کاراوادجو قابل تأمل است استفاده از تکنیك 
همچنین  و  تاریکي  دل  از  نور  خروج  که  کیاروسکورو 
در  که  گونه اي  به  است  تاریك نگاري  یا   تنبریسم  شیوۀ 
است.  بارز  بسیار  روشن  و  تیره  تبیان  کاربست  او  آثار 
نمایشي  تئاترگونه اند.  گونه اي صحنه اي  به  که  نقاشي هایي 
که بار دراماتیك بسیار و بیان تراژدي وار دارد چراکه آثار 
و  شفقت  جمله  از  انساني  حس هاي  القاکنندۀ  بیشتر  او 
می شود.  کاتارسیس  موجب  انسان  در  که  هستند  ترس 
برای  عادی  مردم  می کرد  نقاشی  کاراوادجو  که  دورانی 
دنبال  نمی رفتند،  کلیسا  به  هنر  تاریخ  و  زیبایی  آموزش 
تماس با خداوند بودند و کاراوادجو این مسئله را به زبانی 
کرد.  فراهم  آنها  برای  کنند  درکش  می توانستند  آنها  که 
تحریك آمیز  خالقشان  ندازۀ  ا به  کاراوادجو  نقاشی های 

بودند.
تصویر 4. جودیت سر هولوفرنس را می برد، اثر کاراوادجو، 1599 م. 

.Guttuso, 2005, 105 :مأخذ

تضادها:  از  واقع گرایانه  کاماًل  تئاتر  یك  کاراوادجو  آثار  در 
و  قدرت  مرگ،  و  زندگی  جوانی،  و  پیری  نور،  و  تاریکی 
موارد  به  را  داستان  او  می شود.  مشاهده  همزمان  ضعف 
تمرکز  انسانی  فاجعۀ  بر  و  می دهد  تقلیل  آن  ضروری 
محدودی  طریق طیف  از  را  عاطفی صحنه  قدرت  و  کرده 
می کند.  منتقل  نمایشی  ژست  و  کیاروسکورو  رنگ،  از 
مقیاس  این  و  هستند  واقعی  اندازۀ  به  تقریباً  فیگورها 
را  ذهن  نهایت  در  و  شده  دلهره  ایجاد  باعث  آن  سایۀ  و 
توجه  باید  همیشه  وی  آثار  در  می کند.  مشغول  خود  به 
با  چراکه  می کنند  اشاره  کجا  به  بازوها  که  باشید  داشته 
استفاده از بازوها صحنه را از تاریکی به روشنی می آورد و 

باعث حرکت چشم در میان فیگورها و اثر می شود.
بزرگ  هنرمند  این  آثار  از  مورد  پنج  بررسي  به  ادامه  در 
بررسي  را  آثار  روان پاالیي  و  تراژیك  فرم  و  مي پردازیم 

مي کنیم:
کتاب  از  نقاشی ای  می برد«  را  هولوفرنس  سر  »جودیت 
-1598 سال های   در  که  است  کاراوادجو  توسط  مقدس 

قهرمانان  از  یکی  جودیت  است.  شده  نقاشی  م.    1599
خود  مردم  که  است  یهودی  جوان  بیوۀ  یك  عتیق،  عهد 
ابتدا ژنرال آشوری  را از ارتش آشور اشغالی نجات داد. او 
چادر  در  را  او  سپس  می کند،  خود  شیفتۀ  را  هولوفرنس 
آمده است که چگونه جودیت  این داستان  سر می برد. در 
خود خدمت  مردم  به  هولوفرنس،  از  بردن  لذت  و  اغوا  با 
می کند، سپس شمشیر  مست  را  هولوفرنس  جودیت  کرد. 

او را می گیرد و او را می کشد )تصویر 4(.
انتخاب  معمول  طور  به  نقاشی  این  در  کاراوادجو  رویکرد 
بریدن.  سر  لحظۀ  بود: خود  نمایشی  تأثیر  بیشترین  لحظۀ 
را  احساسات  بر  هنرمند  تسلط  شخصیت  سه  این  چهره 
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حرکات دست کالم منظوم بصري هستند که تداعي کنندۀ 
یك روایت هستند و لذا اثر با تراژدی منطبق است.  

تابلو  این حرکت بسیار هوشمندانۀ کاراوادجو کل  در واقع 
قسمت  دو  این  توان  می  می کند.  تقسیم  قسمت  دو  به  را 
را دنیوی و اخروی، یا شیطانی و روحانی نامگذاری کرد و 
البته این موضوع بر روایت گري داستاني در تابلو مي افزاید. 
در بخش منفی این تابلو، مأمور مالیات سرافکنده و ناامید 
مثبت  قسمت  در  دارد.  دوش  بر  را  دنیا  غم  گویی  است، 
ریشو  مرد  به  اشاره  اطمینان  و  ابهت  با  عیسی  داستان، 
و  دید  می توان  را  امید  برق  چشمانش  در  که  می کند 
غریب  حالت  میان  این  در  است.  یافته  را  نجات  راه  گویی 
منبعی  از  باشد  پنجره  از  اینکه  جای  به  که  نورپردازی 

ناشناس است به این وضعیت دامن می زند. 
تابلوی »شام در عمواس« یا Supper at Emmaus یکی از 
نقاشی  اثر  این  است.  هنر مسیحیت  در  موضوعات چالشی 
استاد باروک ایتالیایی کاراوادجو است که در سال  1601 

م. اجرا شد )تصویر 6(.
که  است  انجیل  از  داستانی  به  مربوط  تابلو  این  موضوع 
مسیح،  تصلیب  ماجرای  از  بعد  حواریون  از  تن  دو  آن  در 
جریان  در  و  می شوند  شریك  غریبه ای  با  را  خود  شام 
است  عیسی  درواقع  غریبه  فرد  که  می شوند  متوجه  شام 
دو  تعجب  و  ترس  باعث  این  است.  شده  زنده  دوباره  که 
حواری شده است در حالی که صاحب کافه در پشت سر 
واقع  در  می کند.  نگاه  ماجرا  این  به  عادی  حالتی  با  آنها 

تصویر 5. ندای مقدس متیو اثر کاراوادجو، 1600 م.، محل نگهداری: موزۀ سن 
.Guttuso, 2005, 109 :لوئیچی فرانسه. مأخذ

و  عزم  از  ترکیبی  جودیت  چهرۀ  ویژه  به  دهد،  می  نشان 
دافعه را نشان می دهد. 

سه شکل با یك پردۀ قرمز در پس زمینه: فقط چند عنصر، 
اما در عین حال قادر به تنظیم یك تئاتر کاماًل واقع گرایانه 
و مرگ،  زندگی  پیری و جوانی،  نور،  و  تاریکی  از تضادها: 

قدرت و ضعف هستند. 
محتوای  اثر  این  در  مي توان  تابلو  این  روایت  به  توجه  با 
درون  در  متضاد  عناصر  آیینی،  منشأ  خطیر،  و  جدی 
قهرمان  غرور  کرد.  مالحظه  را  فاجعه  وقوع  و  یك شخص 
نقش  او  غم بار  سرنوشت  و  حزن انگیز  پایان  در  تابلو  این 
»همذات پنداری«  واسطۀ  به  و  می کند  یفا  ا عمده ای 
با  و  شده  انجام  قهرمان  و  محوری  شخصیت  با  تماشاگر 
و  پاالیش  به  نهایت  در  تماشاگر  احساسات  برانگیختن 
تراژدی  ویژگی های  بیشتر  با  و  می شود  منجر  نفس  تزکیۀ 

از نظر ارسطو مطابقت دارد.
مریزی  آنژو  میکل  از  شاهکاری  متیو«  مقدس  »ندای 
لحظه ای  و  است  م.   1600 سال  در  کاراوادجو  به  معروف 
راهنمایی  را  متیو  مسیح،  عیسی  که  می کند  تشریح  را 

.)5 می کند )تصویر 
عنوان  به  قدیس«  »متی  شدن  انتخاب  داستان  تابلو  این 
این  به  داستان  است.  )ع(  عیسی  حواری   12 از  یکی 
بود  عبور  حال  در  مسیری  در  عیسی  که  است  صورت 
عنوان  به  زمان  آن  در  که  می بینید  را  »متی«  ناگهان  که 
می گوید  او  به  ناگهان  و  بود  کار  به  مشغول  مالیات  مأمور 
را  عیسی  دستور  حرفی،  هیچ  بدون  او  و  بیا«  من  »با 
و خاص  نوع شخصیت  از  قهرمان  بنابراین  اطاعت می کند. 
آیینی  منشأ  و  خطیر  و  جدی  محتوای  داراي  اثر  و  است 

دارد که از ویژگی های تراژدي ارسطویی است.
توسط  مالیات  مأمور  عنوان  به  »متی«  شغل  تابلو  این  در 
از  که  نوری  است.  شده  مشخص  میز  روی  سکه  چند 
و  کرده  روشن  را  عیسی  صورت  می آید  ناشناس  منبعی 
را روشن می کند  او، سمت »متی«  نظر  جهت مسیر مورد 
که  نیست  مشخص  میان  این  در  اینکه  جالب  نکتۀ  اما  و 

»متی« کدام یکی است.
در حالی که به نظر می آید که جهت نور و اشارۀ عیسی به 
سمت مرد نشسته با سر افکنده باشد، مرد ریشو با حالتی 
و  می کند  اشاره  نشسته  مرد  به  هم  و  خود  به  هم  غریب 
حالتی تردید آمیز به وجود می آورد که با حالت دست های 
عبارتی می توان  به  بیشتر سردرگم می کند.  را  بیننده  آنها 
یوناني(  زبان  زبان در  و  exis )گفتار  تابلو، شاهد  گفت در 
از  باید  گفتار  نمایش نامه  در  مي گوید:  ارسطو  هستیم، 
ترکیب کالم منظوم به وجود آید، در این اثر، جهت نور و 
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نگهداری:  محل  م.،  کاراوادجو، 1601  اثر  پیر،  مصلوب شدن سنت   .7 تصویر 
.Guttuso, 2005, 115 :کلیسای سانتا ماریا دل پوپولو در رم. مأخذ

و  محوری  شخصیت های  با  تماشاگر  »همذات پنداری« 
نفس  تزکیۀ  و  پاالیش  به  منجر  احساسات  برانگیختن  با 

می شود.
 Crocifissione( ایتالیایی  به  پیتر«  »مصلوب شدن سنت 
کاراواجو  یا  مریسی  آنژ  میکل  از  اثری   )di san Pietro
ماریا دل  کلیسای سانتا  برای  م.   1601 است که در سال 
پیتر  شهادت  نقاشی  این  است.  شده  نقاشی  رم  در  پوپولو 
مقدس را به تصویر می کشد و منشأ آییني دارد و محتواي 
را  است،  ارسطویي  تراژدي  ارکان  از  که  خطیر  و  جدي 
که  هنگامی  پیتر،  مشهور،  و  باستان  سنت  طبق  داراست. 
به  وارونه  که  کرد  درخواست  به مرگ محکوم شد،  رم  در 
صلیب کشیده شود، زیرا او معتقد بود شایستۀ کشته شدن 
به همان روشی که عیسی مسیح کشته شده است، نیست: 
ترتیب  این  به  مرا  می کنم،  خواهش  اعدامیان  شما  »از 

مصلوب کنید، با سر پایین و نه غیر این« )تصویر 7(.
صاف کردن  برای  که  می دهد  نشان  را  جالد  سه   ، تابلو 
به  حاضر  حال  در  پیتر  هستند.  جنگ  حال  در  صلیب 
خونریزی  او  پاهای  و  دست ها  است،  شده  میخ  تیرچه 
تأکید  او  پذیری  آسیب  بر  که  است  برهنه  عماًل  و  می کند 
از  که  می انجامد  فاجعه  وقوع  به  نهایت  در  و  می کند 

نگهداری:  محل  م.،   1601 کاراوادجو،  اثر  عمواس،  در  شام  تابلوی   .6 تصویر 
.Guttuso, 2005, 119 :نشنال گالری لندن. مأخذ

آن  دقیقاً  که  است  کرده  عمل  عکاسی  همانند  کاراوادجو 
لحظۀ شوک دو حواری را برای ما ثبت کرده و به زمان ما 

است.  فرستاده 
است  برخوردار  باالیی  دراماتیك  بار  از  شك  بدون  تابلو 
است.  خاص  عکس العملی  و  دارای حس  تابلو  عضو  هر  و 
همانند آنچه در صحنه های تئاتر دیده می شود. داستان یا 
این  نمایش در  اشخاص  یا خلق وخوی  اصلی، سیرت  طرح 
عناصر ششگانۀ  از  دو جزء  دیده می شود که  به وضوح  اثر 
باقی  همانند  تابلو  این  همچنین  است.  ارسطویی  تراژدی 
است.  ترسیم شده  تاریك  و  بسته  فضایی  در  هنرمند  آثار 
گویی نشان دهندۀ شرایط تاریك عصر خود است. اما حتی 
قدرت  بر  سایه،  و  نور  با  بازی  نباشد،  هم  این طور  اگر 
به  کسی  اینکه  بدون  مثاًل  است.  افزوده  تابلو  روایت گری 
شام  آن  در  که  محلی  که  بفهمیم  می توانیم  ما  بگوید  ما 
سرو می شود محلی روستایی، فقیرانه با آب و هوایی سرد 
و  خورد  و  غذا  آن  در  هرچند  که  است  دلگیر  فضایی  و 

خوراک خوبی پیدا می شود اما در آن شادی نیست. 
القا  این طور  خود  دیندار  مخاطب  به  بود  قرار  تابلو  این 
تابلو  وارد  خود  خلسۀ  جریان  در  می تواند  حتی  که  کند 
ماجرا  این  در  کاراوادجو  شود.  رودررو  عیسی  با  و  شده 
همان  است،  کرده  انتخاب  را  مشخص  کامال  لحظۀ  یك 
در  می شوند  متوجه  نفر  دو  این  که  کوتاهی  بسیار  لحظۀ 
تصور هستند.  غیرقابل  قدرتی  و  تماشای یك معجزه  حال 
همیشه  برای  را  آن  و  گرفته  نظر  در  را  لحظه  این  نقاش 
گرفته  قرار  ما  اختیار  در  فرصت  این  است.  کرده  ماندگار 
است تا نظاره گر حیرت و غافلگیری این دو نفر بعد از پی 
بردن به حقیقت ماجرا شویم. این اثر در نهایت به واسطۀ 
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است که اعدام جان باپتیست را به تصویر می کشد )تصویر 
.)8

می دهد،  نشان  را  انسان  رحمی  بی  و  مرگ  شاهکار  این 
خود  به  را  ذهن  و  بوده  دلهره آور  آن  سایۀ  و  مقیاس  زیرا 
می انجامد.  فاجعه  وقوع  به  نهایت  در  و  می کند  مشغول 
کسب  و  مطلق  ارزش های  خواستار  اثر  این  در  قهرمان 

غرور بوده و با تراژدی از نظر ارسطو منطبق است.
رنگ های  برجسته ترین  شامل  و  روغن  رنگ  نقاشی،  این 
از  استفاده  با  باروک  دورۀ  در  که  است  گرم  زرد  و  قرمز 
جان  اعدام  تصویر  این  است.  معمول  کیاروسکورو  شیوۀ 
نزدیکی  در  که  حالی  در  می کشد  تصویر  به  را  باپتیست 
ایستاده  طالیی  بشقاب  یك  با  خدمتکار  دختر  یك  او، 
او را دریافت کند. زن دیگری، »هیرودیا« که  است تا سر 
متوجه  است،  شده  آورده  اثر  در  نظاره گر  یك  عنوان  به 
می شود که اعدام اشتباه است و در حالی که جالد خنجر 
خود را می کشد تا قمه زنی را تمام کند، در شوک ایستاده 

است.
این  که  است  وادجو  کارا امضای  دارای  ثر  ا تنها  این 
بریده  گلوی  از  ریخته  قرمز  خون  در  را  آن  که  هنرمند 
توجهی  قابل  خالی  فضای  است.  داده  قرار  باپتیست  شدۀ 
واقعی  اندازۀ  به  تقریباً  فیگورها  دارد،  وجود  تصویر  در 
است. کاراوادجو پس زمینۀ کار خود را از خاطرات خود در 
مشخصي  طور  به  و  کرده  ترسیم  مالت  شوالیه های  زندان 
جزئیات  و  وسایل  تعداد  او،  بعدی  نقاشی های  به  نسبت 
از  بیش  اثر  این  در  آنچه  است.  حداقل  استفاده،  مورد 
تراژدي  اگر  است،  تراژدی گونه  روایتی  است  مشهود  همه 
و  دارد  اهمیت  که  کامل،  و  جدی  عملی  از  بازنمودی  را 
اثر  این  در  کنیم،  تعریف  می شود،  بیان  لعاب  و  رنگ  با 
می بینیم که  این عمل با ترسیم فیگورهای صرف با اندازۀ 
در  خاصی  آرایش  بدون  بازیگران صحنه  عنوان  به  واقعی 
بیان  از همه مهم تر  و  اوج احساسات  نمایش  و  پیش زمینه 
نه  و  است  گرفته  بازوها صورت  و  با دست ها  حس حرکت 
با ایجاد حس شفقت و  با حکایت سرایی راوی و در نهایت 

را تحقق می بخشد. ترس، کاتارسیس 
تحلیل  و  ارسطو  تراژدی  ویژگی های  مبنای  بر  پایان  در 
نظر  از  مقایسه  این  در  آنچه  از  خالصه ای  صورت گرفته، 

گذشت، در جدول 1 زیر ارائه می شود.

نتیجه گیری
این مقاله طرح شد به خوبی می توان  با توجه به آنچه در 
تزکیۀ  و  تطهیر  دیگر  عبارتی  به  یا  کاتارسیس  که  دریافت 
نفس از طریق هنر نقاشی با تفاوتی که در اجرای تکنیك 
منجر  آنها  درون  در  و  می یابد  انتقال  مخاطب  به  دارد 

محل  م.،   1608 کاراوادجو،  اثر  باپتیست،  جان  سنت  زدن  گردن   .8 تصویر 
.Guttuso, 2005, 163 :نگهداری: کلیسای جامع سنت جان، رم. مأخذ

پیرمردی  او  ارسطوست.  نظر  از  تراژدی  دیگر  ویژگی های 
پیر  بدن  اما  دارد،  کچلی  سر  و  خاکستری  ریش  با  است، 
نشان  را  توجهی  قابل  قدرت  و  است  عضالنی  هنوز  وی 
تمام  و  برمی خیزد  صلیب  از  بسیار  تالشی  با  او  می دهد. 
بدن خود را می چرخاند، گویی می خواهد به سمت چیزی 
جالدان  به  چشمانش  )خدا(.  کند  نگاه  تصویر  از  خارج 
صلیب  بلندکردن  دارد.  گمشده ای  نگاه  اما  نمی کند  نگاه 
با  آن  کشیدن  حال  در  یکی  دارد.  نیاز  مرد  سه  تالش  به 
طناب است در حالی که یاوران او سعی می کنند تجهیزات 
ببرند. کارگر زرد شکسته،  باال  با دست و شانه  را  سنگین 
که زیر صلیب خم شده است، بیل دستی را که برای حفر 
بود،  شده  استفاده  چوب  برای  سنگی  زمین  در  سوراخ 
آشفته  و  بی نظم  روند  کل  که  می رسد  نظر  به  می گیرد. 
است، انگار سنگینی ناگهانی صلیب، جالدان را از مراقبت 
پوشیده  بیننده  از  زیادی  تا حد  آنها  خارج می کند. چهرۀ 
ناعادالنه  عمل  یك  بی شخصیت  مجری  را  آنها  و  می شود 
مانند  نامرئی می کند. پس زمینۀ صحنه  مقامات  به دستور 
در  اما  می رسد  نظر  به  نفوذ  قابل  غیر  تاریکی  از  دیواری 
است:  پیتر  نام  معنای  از  کنایه  این  است.  واقع صخره ای 
کلیسای  کرد  اعالم  آن  اساس  بر  مسیح  که  »صخره ای« 
با   .)Matthew Gospel, 2005, 18( را ساخته است خود 
اثر  این  دید:  توان  مي  وضوح  به  روایت شد  تابلو  از  آنچه 
با شخصیت محوری  تماشاگر  به واسطۀ »همذات پنداری« 
نهایت  در  تماشاگر  احساسات  برانگیختن  با  و  قهرمان  و 
اصلي  ویژگي  و  می شود  منجر  نفس  تزکیۀ  و  پاالیش  به 
تراژدي ارسطویي که همانا رسیدن به سعادت و نیکبختي 

از طریق فضیلت و قابلیت است، را داراست.
روغن  رنگ  نقاشی  باپتیست«،  جان  سنت  زدن  »گردن 
م.   1608 سال  در  کاراوادجو  ایتالیایی  هنرمند  توسط 
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و  عوامل  که  داشت  اذعان  باید  و  می شود  روان پاالیی  به 
لحظه ای  در  می تواند  کاتارسیس  سازوکارهای  یا  و  عناصر 
انتقال  نقاشی  پردۀ  چند  یا  یك  به  مخاطب  نگاه  با  کوتاه 

نوع  این  در  قصه گویی  و  داستان سرایی  به  نیازی  و  یابد 
در  مطروحه  سؤال  به  دارد  جا  اینجا  در  نیست.  نگرش 
آثار  تطبیقی  بررسی  و  کاراوادجو  خصوص  در  مقاله  این 

 

 های تراژدی ارسطوتحلیل آثار بر مبنای ویژگی ب کاراوادجو نقاشی آثار
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 جودیت سر هولوفرنس را می برد

ی شیتأثیر نما نیشتریب ای است کهانتخاب لحظه ،به طور معمول ینقاش نیکاراوادجو در ا کردیرو -
 .دنیسر بر ۀ: خود لحظهمراه داردرا به

 .از عزم و دافعه دارد یبیترک تیجود ۀچهر -
 .از تضادهاست انهیگراتئاتر کامالً واقع کی -

 کند.یم فایا ایبار او نقش عمدهو سرنوشت غم زیانگحزن انیقهرمان در پا غرور -
 .دارد ینییآ أو منش ریخط ی،جد یمحتوا -

 
 
 
 
 
 
 

 ندای مقدس متیو
 

 .کندیم راهنماییرا  ویمت ،حیمس یسیکه ع کندیم حیرا تشر ایلحظه ویمقدس مت یندا -
شده است که این  میتابلو به دو قسمت تقس کلو شخص وجود دارد  کیمتضاد در درون  عناصر -

 .افزایددر تابلو میداستان گری موضوع بر روایت
 .دارد ینییآ أو منش  ریو خط یجد یو خاص است و اثر دارای محتوا تیاز نوع شخص قهرمان -
گوید: در نمایشنامه گفتار )گفتار و زبان در زبان یونانی( هستیم، ارسطو می exisتابلو، شاهد  در -

کالم منظوم  باید از ترکیب کالم منظوم به وجود آید، در این اثر، جهت نور و حرکات دست،
 کنندۀ یک روایت هستند.بصری هستند که تداعی

 
 
 
 
 

 تابلوی شام در عمواس

 .ما ثبت کرده است یرا برا یشوک دو حوار ۀظحآن ل قاًیشام در عمواس دق یتابلو -
 ،خاص است یالعملحس و عکس یبرخوردار است و هر عضو تابلو دارا ییباال کیاز بار درامات -

 .شود یم دهیتئاتر د هایهمانند آنچه در صحنه
که  شودیم دهیاثر به وضوح د نیدر ا شیاشخاص نما یوخوخلق ای رتیس ،یطرح اصل ای داستان -

 است. ارسطویی یتراژد ۀگاناز عناصر ششدو جزء 
 گری تابلو افزوده است.بر قدرت روایت هیبا نور و سا یباز -

 
 
 

 
 

 مصلوب شدن سنت پیر

 .کشدیم ریمقدس را به تصو تریشهادت پ تر،یشدن سنت پمصلوب -
 انجامد.یبه وقوع فاجعه م تیآیینی و محتوای جدی و خطیر دارد و در نها أمنش -

 نیکبختی از طریق فضیلت و قابلیت اصلی تراژدی ارسطویی که همانا رسیدن به سعادت و ویژگی -
 است، را داراست.

 
 

 
 
 
 

 گردن زدن سنت جان باپتیست

این اثر دلهره و ذهن را  دهد،یانسان را نشان م یرحمی، مرگ و بستیگردن زدن سنت جان باپت -
مطلق  هایو قهرمان خواستار ارزش انجامدیبه وقوع فاجعه م تیو در نها کندیبه خود مشغول م

 .و کسب غرور است
 

 میعمل با ترس نیاست که  ا گونهیتراژد یتیاز همه مشهود است روا شیاثر ب نیآنچه در ا -
 و نهیزم شیدر پ یخاص شیصحنه بدون آرا گرانیبه عنوان باز یواقع ۀصرف با انداز یگورهایف

ها و بازوها صورت گرفته است و حس حرکت با دست انبی تراوج احساسات و از همه مهم شینما
 یراو ییسراتیکانه با ح

 نتیجۀ
 کلی

نفس  ۀیو تزک شیبه پاال تیاحساسات تماشاگر در نها ختنیو قهرمان انجام شده و با برانگ یمحور تیتماشاگر با شخص «یپندارهمذات» ۀبه واسطتمامی این آثار 
 شود.یمنجر م

 

جدول 1. مقایسه تطبیقی آثار نقاشی کاراوادجو بر مبنای تعریف ارسطو از تراژدی. مأخذ: نگارندگان.
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با تراژدی، پاسخ داده شود: در بررسی آثار کاراوادجو  وی 
مشخص شد که با یك تئاتر کاماًل واقع گرایانه از تضادها: 
و  قدرت  مرگ،  و  زندگی  جوانی،  و  سن  نور،  و  تاریکی 
موارد  به  را  داستان  او  داریم.  کار  و  سر  همزمان  ضعف 
تمرکز  انسانی  فاجعۀ  بر  و  می دهد  تقلیل  آن  ضروری 
محدودی  طریق طیف  از  را  عاطفی صحنه  قدرت  و  کرده 
نمایشی  ژست  و  تنریسم  شیوۀ  کیاراسکورو،  رنگ،  از 
هستند  واقعی  اندازۀ  به  تقریباً  فیگورها  می کند.  منتقل 
خود  به  را  ذهن  و  ایجاد  دلهره  آن  سایۀ  و  مقیاس  این  و 
را  بازوها صحنه  از جهت  استفاده  با  وی  می کند.  مشغول 
حرکت  باعث  نهایت  در  و  می آورد  روشنی  به  تاریکی  از 
را  و سرانجام صحنه  اثر می شود  و  فیگورها  میان  چشم در 
و  این چهره ها  از طریق حضور  تنها  خارق العاده  نمایش  با 
شدت احساسات آنها طراحی می کند. بیشتر آثار کاروادجو 
کامل و دارای اندازۀ معین است و از طریق ترحم و ترس، 
کاتارسیس شایستۀ این عواطف را موجب می شود، محتوای 
جدی و خطیر و منشأ آیینی دارد، قهرمان از نوع شخصیت 
وجود  یك شخص  درون  در  متضاد  عناصر  است،  و خاص 
دارد، دارای طرح است، در نهایت به وقوع فاجعه می انجامد، 
در این آثار قهرمان خواستار ارزش های مطلق و کسب غرور 
است، غرور قهرمان در پایان حزن انگیز و سرنوشت غم بار او 
نقش عمده ای ایفا می کند، تأکید بر عمل دراماتیك بیش از 
از عناصر شش گانۀ  نهایت  به  چشم می خورد و در  هرچیز 
تراژدی از نظر ارسطو یعنی داستان یا طرح اصلی، سیرت یا 
اندیشه، منظرۀ  بیان،  یا  نمایش، گفتار  خلق وخوی اشخاص 
توجه  با  لذا  هستند.  دارا  را  عناصر  بیشتر  آواز،  و  نمایش 
با  کاراوادجو  آثار  مطابقت  و  تراژدی  از  ارسطو  تعریف  به 
بیشتر ویژگی های تراژدی ارسطو می توان نتیجه گرفت آثار 
تراژیك  فرم  دارای  کاراوادجو  به  معروف  مریزی  میکالنژو 

بوده و موجب کاتارسیس در مخاطب می شود.

پی نوشت ها
 Age(انگلیسی به   )Siècle des Lumières( به فرانسوي 1. عصر روشنگری 
بود  غرب  فلسفۀ  تاریخ  در  فلسفی  و  فکری  جنبشی    )of Enlightenment
آغاز  فرانسه،  در  سپس  و  انگلستان  در  ابتدا  هفدهم  سدۀ  میانه های  از  که 
انقالب های عظیمی  این جنبش  داشت.  ادامه  پایان سدۀ هجدهم  تا  و  شد 
را در دانش و فلسفه به وجود آورد که در نهایت باعث از میان رفتن کامل 

شد. وسطایی  قرون  جهان بینی 
انگلیسي  به  تاریك - روشن(  )یا   Chiaroscuro ایتالیایی:  به  کیاروسکورو   .2
روشن  و  تیره  رنگسایه های  بین  شدید  تضادهای  به کارگیری   ،)light-dark(
آید.  به چشم  اثر  نمود آن در ترکیب بندی کل  به شکلی است که  نقاشی  در 
نوری در  از تضادهای  استفاده  با  بُعدبخشی  برای  کیاروسکورو اصطالحی فنی 
مدل سازی اجسام سه بعدی هم هست و عالوه بر آن در عکاسی و سینما نیز 

با کاربردی مشابه رواج دارد.
پرده هاي  توصیف  براي  اصطالحي  تاریك نگاري؛  تنبریسم:   .3
آنها  در  و  شده اند  نقاشي  تیره  بسیار  رنگسایه هاي  با  که  طبیعت گرایانه اي 
از  بسیاري  آثار  مور  در  است.  بارز  بسیار  روشن  و  تیره  تضاد  کاربست 

صدق  ناپلي  و  هلندي  اسپانیاني،  نقاشان  خصوص  به  هفدهم  سدۀ  نقاشان 
مي نامند. )تنبریست(  تاریك نگار  را  اینان  رو،  این  از  مي کند. 

اریستوطالیس یا  آریستوتِلِس  تلفظ:   ،Αριστοτέλης یونانی:  به    .4
Medusa  .5

معنی  به   )Medusa( انگلیسی  به   ،)Μέδουσα( یونانی  به  ِمدوزا  یا  ِمدوسا 
بین  فناپذیر در  تنها  و  و ستو  فورسیس  یونانی، دختر  اساطیر  فرمانروا، در 
تبدیل  به چشمانش خیره می شد،  را که  او می توانست هر کس  بود.  آن ها 

کند. به سنگ 
و     )Περσεύς( یونانی  به  برساووش  یا  پرسیوس  پرسئوس،   Perseus   .6
یکی  و  دانائه  و  زئوس  پسر  یونانی،  اساطیر  در  )Perseus(؛  انگلیسی  به 
بنا  را  وی  است.  باستان  یونان  اساطیر  پهلوانان  نام آورترین  و  اولین  از 
به  پرسه اید  سلسلۀ  مؤسس  و  موکنای  شهر  بنیان گذار  یونانی  اساطیر  به 
از بدنش  حساب می آورند. پرسئوس پهلوانی بود که توانست سر مدوسا را 
دهد.  نجات  پوزئیدون  دریایی  هیوالی  دست  از  را  آندرومده  و  کند  جدا 

بوده است. )هرکول(  هراکلس  برادر  وی  همچنین 
Giovanni Battista Tiepolo )1696 - 1770(  .7

CARAVAGGIO .8
معماری،  هنرهای  در  است  دوره اي    )Baroque(فرانسوی به  باروک   .9
آغاز  ایتالیا  در  م.   16 سدۀ  اواخر  از  که  مجسمه سازی  و  موسیقی  نقاشی، 
شد و تا اواخر سدۀ 18 م. در اروپا رواج داشت و سپس در آمریکای مرکزی 
و  زیاد شکل ها  در طراحی، شمار  آزادی  قرار گرفت.  توجه  مورد  و جنوبی 
واژۀ  از  کلمه  این  ریشۀ  است.  سبك  این  ویژگی های  از  آن ها  درآمیختگی 
این  بر  نیز  گروهی  بوده است.  صیقل نیافته  مروارید  معنی  به  باُرکو  پرتغالی 
این  است.  عوضی  و  مضحك  زشت،  پوچ،  واژه،  این  معنای  که  عقیده اند 
معتقد  منتقدان  زیرا  استفاده می شد.  این شیوه  تمسخر  برای  آغاز  در  واژه 
و  یونانیان  بناهای  عناصر  و  اصول  از  که  ساخت  بنایی  نباید  هرگز  بودند 
و  شوند  ساخته  اصول  این  بر  باید  کالسیك  بناهای  نکند؛  پیروی  رومیان 
انحراف از آن را »کژسلیقگی اسف انگیز« می دانستند. اما پس از آن که این 
استفاده شد. به معنای شکوه مند و پرتجمل  قرار گرفت،  شیوه مورد توجه 

و  هنر  در  میالدی  هفدهم  سدۀ  از  که  است  اصطالحي  منریسم:   .10
گرفت.  خود  به  مغشوشی  و  مختلف  معانی  تدریج  به  و  شد  رایج  ادبیات 
هر  شگردهای  تظاهرآمیز  و  افراطی  تصنعی،  کاربست  به  عام،  معنای  در 
و  پیکره سازی  نقاشی،  به  آن  خاص  داللت  ولی  دارد.  اشاره  هنری  سبك 
محدود  باروک  و  رنسانس  اوج  میان  زمانی  فاصلۀ  در  ایتالیایی  معماری 
هنر  مهم  گرایشات  برخی  توصیف  برای  را  اصطالح  این  همچنین  می شود. 
در  می برند.  کار  به  شانزدهم  سدۀ  پایان  تا  رافائل  مرگ  از  پس  اروپایی 
و  است  مشهود  رنسانس  کالسیسیسم  از  فاصله گیری  نوعی  گرایش ها  این 
بازتاب رویدادهایی چون اصالح دینی و جنگ های مذهبی شمال را در آن 

داد. تشخیص  می توان 
 1337 - 1267(  )Giotto di Bondone(11. جوتو دی بوندونه به ایتالیایی
نقاشی  است که سبك  ایتالیا  معمار سدۀ چهاردهم  و  دیوارنگار  نقاش،  م.( 

می رود. به شمار  غرب  هنر  توسعۀ  آغازین  نقطۀ  وی  بیزانسی  و  گوتیك 
12. آلبرشت دورر به آلمانی )Albrecht Dürer(؛  )1471 -1528(، نقاش، 
عصر  گراورساز  بزرگ ترین  است.  نوزائی  دورۀ  آلمانی  ریاضی دان  و  حکاک 
که  آفرید  بی همتایی  آثار  فلزات  و  چوب  روی  حکاکی  با  و  بود  خویش 
بر  خود  دامنه دار  نفوذ  و  چرخید  دست  به  دست  مغرب زمین  سراسر  در 
او  هنرشناسان  از  بسیاری  کرد.  تثبیت  را  اروپا  شانزدهم  سدۀ  هنر  روی 
دورر  آلبرشت  می دانند.  امروز  تا  آلمان  نقاشی  تاریخ  هنرمند  بزرگترین  را 
شهرت  اوج  به  حیات  زمان  در  که  بود  هنر  تاریخ  نادر  چهره های  از  یکی 

رسید. اعتبار  و 

منابع فهرست 
کوب(.     زرین  عبدالحسین  )ترجمۀ  شعر  فن   .)1369( ارسطو. 

کتاب. نشر  و  ترجمه  بنگاه  تهران: 
فرهنگ     تهران:  هنر.  المعارف  دایره   .)1390( روئین.  پاکباز، 

معاصر.
بررسی      .)1389( اقدس.  نفس،  نیك  و  مرضیه  ونك،  پیراوی 

ارسطو.  نظریات  براساس  تراژدی  و  تعزیه  نمایش های  تطبیقی 
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