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چکیده

همواره در کتب  مقدس   مسیحیت به  مسئلة  پایان جهان، فرجام  بشریت و مفهوم  داوری  واپسین پرداخته شده است. از منظر  
مسیحیت، بشریت  در پایان  زندگی  مادی، داوری خواهند شد که این؛ داورِی  روز  رستاخیز را از آِن  خداوند می دانند. و با توجه 
به  اینکه،  مسیح؛ مظهر  حق در مسیحیت است بنابراین، خودِ خداست در زمین که داوری  نهایی را انجام خواهد داد. این مسئله از 
موضوعات رایج در نقاشی مسیحی نیز بوده که در ادوار مختلف تاریخ هنر مسیحیت، مکرر موضوع آثار هنرمندان قرار گرفته 
 است. نقاشی  دیواری داوری  واپسین جیوتو از جمله  آثار ماندگار در این  زمینه می باشد که هنرمند برای  بیان  این مفهوم،  در یک 
نقاشی عظیم دیواری به روایت تصویری این مسئله پرداخته است. لذا در این پژوهش برآنیم تا با  تکیه  بر رویکرد  پانوفسکی براساس   
مراتب  3 گانه؛ توصیفی، تحلیلی و تفسیری، به بررسی نقاشی دیواری پرداخته و به  این  پرسش  پاسخ  دهد که مفهوم عناصر  تصویری  
در نقاشی  دیواری  داوری واپسین اثر جیوتو، از منظر   دین   مسیحیت چه می باشد؟ هدف شناخت و تفسیر عناصر بصری نقاشی 
دیواری با مفهوم داوری واپسین بر مبنای  اصول  برگرفته از ایدئولوژی مسیحیت بوده است. یافته های حاصل، به روش توصیفی- 
تحلیل محتوا انجام گرفته اند، بیان می کنند که بررسی  این نقاشی، بستری فراهم نموده تا برای پی بردن به مفهوم  اثر و خوانش  عناصر 
بصری، با تمایز  قائل شدن میان  فرم و معنای  اثر،  به  روابط   متقابل بین اثر  هنری و باور مسیحیان در سطوح فرهنگی، تاریخی و یا 

مذهبی و به طورکلی، جهان بینی  حاکم در عصر و زمانة  هنرمند پرداخته   شود.
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مقدمه
اینکه سرنوشت  انسان چه  خواهد شد و  موضوع  داوری  واپسین؛ 
قرار  خواهد  گرفت،  آدمیان مورد  سنجش  بد  و  اعمال  نیک  چگونه 
این  است.  بوده  مقدس  هنر  در  توجه  مضامین  مورد  از  یکی  همواره 
موضوع بر مبنای  اصول  برگرفته از ایدئولوژی  ادیان  آسمانی، در حوزۀ 
هنرهای  تجسمی نیز وارد گشته و با زبانی  نمادین به بازنمایی  داوری    نهایی 
 انسان ها پرداخته  شده است. در این راستا، نقاشی  دیواری داوری  واپسین 
اثر  هنرمند  ایتالیایی،  جیوتو  دی بوندونه1 )1266- )1304- 1313 م.(  

 1337 م.(  در  قسمت  داخلی  نمازخانه  آرنا2،  شهر پادوا3  در  شمال  ایتالیا، 
به عنوان  اولین  شاهکار   هنری  جیوتو و درعین حال یک نقطه  عطف  مهم 
در توسعه  نقاشی   غرب به  شمار می آید. لذا جهت  شناخت  بهتر و دستیابی 
به  معنا و تفسیر این  نقاشی دیواری، نظریه  اروین  پانوفسکی در خوانش  
تصاویر، مالک و معیار  تفسیر این اثر  هنری قرار خواهد گرفت. بنابراین 
در بررسی اثر این پرسش مطرح می شود: مفهوم عناصر  تصویری  در نقاشی 

 دیواری  داوری  واپسین اثر جیوتو، از منظر   دین   مسیحیت چه می باشد؟ 

روش پژوهش
این  پژوهش که به  روش  توصیفی-    تحلیل محتوا، با رویکرد پانوفسکی 
و بر اساس مراتب  3 گانة او؛ توصیفی، تحلیلی و تفسیری و  نیز گردآوری  
اطالعات  کتابخانه ای انجام گرفته، به شناخت و تفسیر عناصر بصری 
از  مبنای  اصول  برگرفته  بر  واپسین  داوری  مفهوم  با  دیواری  نقاشی 
ایدئولوژی مسیحیت پرداخته است. در این  راستا،  ابتدا  به  نظریه  پانوفسکی 
 در  رابطه  با  آیکونوگرافی  و  آیکونولوژی  پرداخته  شده  و  سپس  براساس 
پیشاآیکونوگرافی، تحلیل  آیکونوگرافی و تفسیر  آیکونولوژی،  نقاشی 

دیواری  داوری   واپسین توصیف می شود.

پیشینه پژوهش 
در این حوزه با سه گروه پژوهش مواجه هستیم؛ گروه اول، پژوهش های 
آثار  بررسی  زمینة  در  دوم،  گروه  اخروی،  داوری  زمینة  در  انجام شده 
تجسمی با محوریت داوری اخروی و آخرالزمان، و گروه سوم، به نظریة 
پانوفسکی و کاربست این رویکرد در تحلیل آثار هنری، پرداخته شده 

است. که با توجه به این سه گروه، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
اکبری دستک )1386( در مقاله خود با عنوان » گزاره های  اناجیل  
اربعه در باب  معاد و مقایسه  آنها با گزاره های  قرآنی« بیان می کند که 
قرآن و اناجیل اربعه در مفاهیمی همچون حیات اخروی، حساب رسی، 
داوری و غیره با یکدیگر مشترک اند. برنجکار و امیری )1389( در 
مقاله خود با عنوان » پیش گویی  رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل 
و قرآن« به بررسی پیشگویی های موجود در تورات و سایر کتب عهد 
عتیق و جدید و نیز اناجیل چهارگانه و قرآن درباره بازگشت دسته ای 
از مردگان به دنیا پرداخته و در نتیجه بیان می کنند که اعتقاد به رجعت 
در آخرالزمان، نه تنها در دین اسالم، بلکه در سایر ادیان آسمانی نیز از 

اعتقادات مهم آنها به شمار می آید.
چاواری )1388( در مقاله خود با عنوان » مقایسه  ساختاری  پرده  روز 

محشر اثر محمد مدبر و فرسک  داوری  واپسین اثر میکل آنژ« به مقایسه 
دو اثر از یک واقعه پیش بینی شده در قرآن و انجیل پرداخته است. نتایج 
حاصله بیان می کند که این دو اثر از نظر ساختاری با یکدیگر تشابهات 
و تفاوت هایی دارند که برگرفته از دیدگاه های ایدئولوژیک هنرمندان 
آن می باشد. مراثی و رجبی )1392( در مقاله خود با عنوان »مطالعه 
تطبیقی ویژگی های مشترک طراحی چهره های معنوی در تمدن های دینی 
)بودایی، مسیحیت، اسالم(« به شناسایی ویژگی های مشترک چهره های 
معنوی و چگونگی استفادۀ هنرمندان از این اصول در آثارشان پرداخته اند. 
و بیان می کنند که چهره های معنوی در تمدن های دینی دارای ویژگی های 

مشترکی می باشند.
نصری )1393( در کتاب خود تفسیر اثر هنری به مراتب  سه گانه 
پانوفسکی  برای  خوانش  اثر  می پردازد. نویسنده در این کتاب بر این عقیده 
بوده که شمایل نگاری، تحقیق دربارۀ موضوعات تجسمی، تحول آنها، 
سنت ها و محتوایی است که در خالل سده های مختلف انتقال یافته اند. به 
دیگر سخن بیان می کند که چگونه ایدئولوژی ادیان در هنرهای تجسمی 
آن بازتاب یافته اند. و نصری )1391( در مقاله خود با عنوان »خوانش 
دیدگاه  بر  بنا  که  می کند  بیان  پانوفسکی«  دیدگاه  اروین  از   تصویری 
پانوفسکی، تفاسیر شمایل شناسانه مبتنی بر تحلیل های شمایل نگارانه است 
به گونه ای که وی، این دو را در امتداد یکدیگر به شمار می آورد. که 
به طورکلی، تحلیل و بررسی تاریخ هنر عالوه بر سه مرتبة مورد نظر 
پانوفسکی، نیازمند شناخت اسناد و مدارک تاریخی معتبری نیز می باشد. 
بنابراین با بررسی پژوهش های فوق مشخص شد که تاکنون هیچ پژوهشی 
اثر  واپسین  دیواری  داوری   نقاشی  تصویری   راستای   خوانش  عناصر   در 

جیوتو انجام نگرفته  است.

مبانی نظری پژوهش
در ادوار  تاریخی، با توجه  به  جهان بینی  مذهبی  جوامع ؛  عناصر و 
موضوعات  برگرفته از ادیان  آسمانی در حوزه  هنرهای  بصری نیز متجلی 
گشته و هنرمندان با به  تصویرکشیدن  مضامین  غنی و پرمحتوای  دینی 
بر مبنای  چارچوب و ضوابط   ادیان، سعی  نموده اند تا حقایق  پنهان در 
ورای  متون  دینی را در اثر خود جلوه گر  نمایند. در واقع » آنچه در هنر 
مقدس بیش از همه اهمیت دارد، محتوای  اثر هنری و نحوۀ  به  کار بستن 
 آن است« )غالمیان و هوشنگی، 1393: 79(.  بررسی  هنر  مقدسِ   یک  
دین  الهی،  مشخص  می کند  که  چگونه  ایدئولوژی    آن  در هنرهای  تجسمی 
بازتاب  یافته   است. بر مبنای  چنین  رویکردی، اثر هنری به  منزلة  یک سند  
برخاسته از جهان بینی  الهی  به  شمار  می رود و از آنجا که هنر  مسیحیت، 
همواره هنری نمادین بوده؛ در این راستا، رویکرد آیکونولوژی پانوفسکی، 
به عنوان  یک روش  علمی، می تواند موضوع و محتوای  اثر  هنری و به  بیان 

 دقیق تر، معنای  تصویر را مورد  تحلیل و تفسیر قرار  دهد. 
ادراک،  همچون  مضامینی  با  واژه  آیکون،  معناشناسی ؛  زمینه   در 
تخیل، شباهت، تصویر و محاکات همراه است. آیکون؛ تصویر  حسی 
و  فرهنگی  فکری،  پشتوانه  ادراکی،  از  بلکه  نیست  عکس  یا   صرف 
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آیکونوگرافی  عناصر  موجود در نقاشی  دیواری اثر جیوتو، شناخت  ادبیات 
 موضوع یا جنبة  روایی  اثر بسیار حائز  اهمیت می باشد، زیرا، شمایل نگاری 
یک رویکرد  محتوامحور است )نصری، 1391: 14( و به طورکلی در 

روش  پانوفسکی، محتوای  اثر، مجزا از فرم  آن بررسی می شود.
اموری  به  تفسیر  تفسیر  آیکونولوژی؛  مرتبة  سوم،  نهایت،  در  و 
معنای   به   پی بردن  برای  موجودند.  اثر  در  عامدانه  غیر  که  می پردازد 
درونی  اثر هنری باید به  جست وجو در معانی  درونی  موجود در مدارک 
و شواهد  مرتبط با اثر از قبیل  مدارک  سیاسی، ادبیات، شعر، مذهب، 
کشور  مورد  یا  دوره  اجتماعی   زمینه های   و  گرایش ها  نیز  و  فلسفه 
 تحقیق بپردازیم )Panofsky, 1972: 16(. به     بیان  دیگر، این عناصر 
اثر  از  دارند می بایست  اثر  حضور  و مؤلفه های   ناخودآگاه را که در 
هنری جدا کرده، در کنار یکدیگر قرار داده که این امر، مستلزم آشنایی 
با الیه های  زیرین و پنهان  فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است که این 
عناصر در آنجا چه معنا و جایگاهی  یافته  است. به اعتقاد پانوفسکی: 
 Ibid., 1955:( »در این موضع، با جهان بینی  آن دوران مواجه می شویم«
38(. به این معنا که، زمینه های  مذهبی، تاریخی، ادبی و غیره مرتبط 

با اثر در این  مرحله بررسی می گردند. بنابراین در ادامه ، براساس  آرای 
 اروین پانوفسکی، نخست؛ فرم و صورت های  محسوس  نقاشی  دیواری اثر 
جیوتو همچون رنگ، شکل، ترکیب بندی و امثال آن را توصیف کرده 
که همانا معنای  اولیه و طبیعی  اثر به  شمار می آیند. سپس به بررسی  نیت  
هنرمند که همان تحلیل  عناصری بوده که توسط  ناخودآگاه  هنرمند در 
اثر حضور یافته اند، پرداخته می شود که دستیابی به  این معانی  قراردادی در 
گرو شناخت  ادبیات  اثر می باشد. در نهایت، به  تفسیر  این  عناصر و داده ها 
با توجه  به  زمینه های  اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره حاکم در زمانه 

 هنرمند پرداخته می شود. 

توصیف پیکرۀ مطالعاتی
نقاشی  دیواری؛ تصویر )1( در غرب  کلیسای  پادوا، نمازخانة  آرنا اثر 

نمادین برخوردار است یعنی بهره مند از شباهت  معنایی با نماد بوده نه 
بحث   در  مندرج  آیکون،  از  بحث  به  همین  جهت،  شباهت  ظاهری، 
نشانه شناسی است )پیراوی  ونک، 1390: 52(. با توجه به  این  تعریف؛ 
)گفتمان  ایده های  شناخت   حوزۀ  لوگوس  در  مطالعه ای  آیکونولوژی، 
کلمه( آیکون ها )ایماژها، تصاویر یا شباهت( است )همان: 56(. در این  
زمینه، اروین  پانوفسکی از پژوهشگران  آلمانی در قرن  بیستم و از پیروان 
و محققین  مؤسسه  واربورگ4، در  مطالعات  خود به شیوۀ  شمایل نگاری 
و شمایل شناسی توجه  ویژه ای داشت. پانوفسکی برای  نخستین  بار میان 
 شمایل نگاری )آیکونوگرافی( و شمایل شناسی )آیکونولوژی( تفاوت قائل 
می شود. در واقع، »آیکونوگرافی روشی است که تنها به خود اثر و فرم  آن 
توجه  می کند ... اما آیکونولوژی متمایز از آیکونوگرافی و مبتنی بر معنای 
 .)Panofsky, 2009: 221-223( »اثر است و در مقابل  آن قرار دارد 
می توان گفت پانوفسکی با تفاوت  قائل شدن میان  فرم و معنا در خوانش 

 تصاویر به  مراتب  سه گانه معتقد بوده که عبارت اند از:
1. توصیف  پیشاآیکونوگرافی )پیشاشمایل نگاری(؛

2. تحلیل  آیکونوگرافی )شمایل نگاری(؛
3. تفسیر آیکونولوژی )شمایل شناسی(.

شامل  را  طبیعی  معنای   یا  معنای  اولیه  که  فرم های  ناب  »جهان  
می گردند، به عنوان  نقش مایه های  هنری شناخته  می شوند و مطالعه و 
بررسی  آنها در اولین مرحله  آیکونولوژی یعنی توصیف   پیشاآیکونوگرافی 
به  این  با توجه  بنابراین   .)Ibid., 1972: 5( صورت خواهد گرفت« 
تعریف از مرتبة  نخست، می توان گفت که در این مرحله، تنها اثر را 
توصیف کرده و با صورت و ظاهر اثر یعنی امور  محسوس  آن سروکار 
داریم. به  دیگر سخن؛ تنها به توصیف  دنیای  ساختارها پرداخته می شود و 
دستیابی به  موضوع  اولیه یا طبیعی  تصویر، از مهم ترین اهداف  این مرحله 

.)Ibid., 1955: 33( است
همچنین، »در  زندگی  با  معانی  دیگری  سروکار  داریم  که  معانی  ثانویه 
 یا  معانی  قراردادی  نام دارند تنها اگر قواعد  درونی  فرهنگ  یک کشور 
را بدانیم و یا در آن فرهنگ بزرگ شده  باشیم، می توانیم به  فهم  آنها 
نائل شویم ... در نتیجه، مرتبه  دوم مساوی است با تحلیل  معانی  ثانویه 
یا قراردادی« )نصری، 1393: 20(. یعنی در این مرتبه، معانی  نقش مایه ها 
برخالف  مرتبه  نخست، به صورت  بی واسطه و مستقیم آشکار نمی شوند. 
در مرتبه  نخست، ابژه های  معمولی و وقایع، مستقیمًا بازنمایی و به  طرق 
 معمول نیز فهمیده می شوند، حال آنکه در مرتبه  دوم، هنگامی که به 
مالحظة برخی مؤلفه ها در تصاویر می پردازیم، این مؤلفه ها معنای  فراتر 
از آن چیزی را دارند که در عالم  خارج می بینیم و به  هنگام  دیدن  آنها 
در تصویر، با آنها به عنوان  یک امر  معمولی  موجود در زندگی  روزمره 
مواجه نمی شویم )همانجا(. در واقع می توان گفت که در مرتبة  دوم، 
»معنای  حاصل شده، منجر به  برانگیختن  واکنش هایی درون  مخاطب شده 
که در ضمن  آن، جنبة  دیگری از معنا نمود پیدا می کند که به  آن معنای 
 بیانی یا فرانمودی گفته  می شود« )عبدی، 1391: 40-41(. لذا پانوفسکی 
معتقد است که هنرمند در این مرحله، ناخودآگاه و غیرعامدانه از نماد 
و نشانه ها در اثرش استفاده می کند. بنابراین در این مرتبه به منظور  تحلیل  

تصویر 1. نقاشی دیواری داوری  واپسین، جیوتو، نمازخانه  آرنا، ایتالیا،
)http://www.cappelladegliscrovegni.it( :1304-1313 م.. منبع 
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می باشد که در این نقاشی  دیواری، چشم  هر بیننده ای را به  خود مجذوب 
می نماید. زمینه  طالیی   درخشان و عمیق  اطراف  مسیح  که تنها بخش 
نورانی  نقاشی  بوده بر جنبة  قدسیت   مسیح افزوده  است، به  همراه   پوشش 
و ردای  وی به  رنگ  قرمز و بره ای در پشت  پاهایش و نیز فرشتگانی 
که گرداگرد این فضا حضور داشته و در صور می دمند، همگی از جمله  
عوامل  بصری   تأثیرگذار در مرکز  تصویر می باشند. در دو سمت  مسیح، 
دوازده حواری نشسته بر جایگاه  خود دیده می شوند که همانند پیکره های 
تمام رخ نمای  بیزانسی با رداهایی که رنگ هایشان از تیره تا روشن در 
نوسان است، و نیز در باالی  سر مسیح فرشتگانی حضور دارند به همراه 
پرچم هایی با نقش  صلیب که مؤمنان را به  سمت  بهشت )در گوشه پایین 

و سمت چپ  نقاشی( رهسپار می کنند.
هنرمند به  شیوه ای بی سابقه، مرز  بین  فضای  نقاشی شده و معماری  
نمازخانه را می شکند، آنجا که؛ فرشتگان در قسمت فوقانی اثر   ) تصویر 2( 
نشان داده  می شوند به منظور  فاش کردن  دروازه های  بهشت، و یا فرشتگانی 
که به  دور  قاب  پنجره  نمازخانه حضور دارند، بیانگر  رویکرد  جدید 
 نقاش به فضاسازی در نقاشی است. همچنین با توجه به  تصویر ) 3(، مسیح 
در شکوه و عظمت دیده می شود که با دست  راست  خود، بهشتیان را 
هدایت نموده و با دست  چپ، به  افراد  گناهکاری اشاره دارد که در 
داخل  جهنم فرو  ریخته اند. بنابراین، حرکت  دست  چپ  مسیح، به دوزخ 
و جهنمی اشاره دارد که مطابق بخش پایین و در سمت چپ تصویر 
)4(، میان  ازدحام  گنهکاران، هیوالیی سوار بر اژدها دیده می شود که 
مأمور جهنم بوده و بر عذاب  انسان های  گنهکاری که توسط  موجودات 
 سایه وش صورت می گیرد، نظارت دارد. و در نهایت، در بخش  زیرین  

هنرمند فلورانسی، جیوتو  دی بوندونه و به درخواست   انریکو اسکروونی5 
بوده که این اثر متعلق به  سال های 1304- 1313 م. می باشد. اسکروونی، 
بازرگان  ثروتمند  پادوا  در حدود  سال1300 میالدی،  با  هدف  ساخت 
 یک  کاخ و نمازخانه   شخصی  برای  خود، قطعه  زمین  بزرگی در منطقة 
 اطراف  آمفی تئاتر  رومی  به  نام  آرنا خریداری نموده که  این  نمازخانه 
امروزه به  نام کاپال  اسکروونی )گاردنر، 1387: 361( نیز شهرت دارد. 
بعدها در سال  1305 م.، کلیسا را به  خیریه  سنت ماری اهدا می کند که 
امروزه از میان  آنها، تنها کلیسا باقی مانده  است.  نقاشی های دیواری  این 
مکان که وقایع  زندگی  مریم  مقدس و حضرت  مسیح را روایت می کنند، 
تمام  سطوح  دیوار  کلیسا را پوشانده  است. یکی از این  نقاشی ها، صحنة 
 داوری  عظیم که مهم ترین و در عین حال به عنوان اولین  شاهکار  هنری 
 جیوتو  به  شمار می آید؛ بر دیوار  رو بروی  محراب، درست در بخش  فوقانی 
 درب   نمازخانه، تصویر  شده  است. جیوتو در این نقاشی سعی  نموده تا با 
استفاده از فضاسازی و از بین  بردن  مرزهای  بین  فضای  نقاشی و معماری  

نمازخانه، ارتباطی  بین  بیننده و رویداد  الهی را به  تصویر بکشد.

خوانش  نقاشی  دیواری
توصیف  پیشاآیکونوگرافی

در این اثر که فضاسازی  خاص  هنرمند در کنار رنگ  های   به کاررفته 
در لباس و ردای   پیکره ها در زمینة  آبی  رنگ   آسمان ، نوعی حرکت و 
پویایی به  تصویر بخشیده  است. پیکرۀ   بزرگ  حضرت  مسیح )ع( نشسته 
بر تخت که با هاله ای بر ِگرد  سرش در داخل  فرم  بیضی شکلی مرسوم به 
  ماندورل با طیف  رنگ های   رنگین کمان در مرکز  صحنه، اولین  عنصری 

تصویر 2. بخشی از نقاشی دیواری تصویر 1.

تصویر 4. بخشی از نقاشی دیواری تصویر 1.

تصویر 3. بخشی از نقاشی دیواری تصویر 1.

 تصویر 5. بخشی از نقاشی دیواری تصویر 1.
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متون  ادبی، باورهای  سیاسی، اجتماعی و غیره و همچنین خالقیت و نبوغ 
 هنرمند نیز دخیل می باشند. ازاین رو با ارائة  متون    کتا ب  مقدس   مسیحیان 
که همواره مهم ترین  منبع  الهام بخش برای  هنرمندان  مسیحی بوده و نیز 
بیشترین  ارتباط را با موضوع   مورد نظر  ما در این  پژوهش دارد، می توان به 

معنای  قراردادی و رمزگان  نهفته در اثر پی برد.

متون  دینی
در اناجیل  چهارگانه8، بسیار به معاد و مسئله  داوری، پاداش و جزا 
در روز  رستاخیز، آخرالزمان و نجات  بشریت توسط   حضرت  عیسی مسیح 
اشاره شده  است: »من نوری در جهان آمدم تا هر که به  من ایمان آورد 
در تاریکی نماند و اگر کسی کالم  مرا شنید و ایمان نیاورد، بر او داوری 
نمی کنم، زیرا که نیامده ام تا جهان را داوری کنم بلکه تا جهان را نجات 
بخشم« )یوحنا، 12: 47-48(. همچنین، آنگاه که عیسی مسیح می گوید: 
نیز  مرا  پدر  می شناختید،  مرا  اگر   ... هستم  حیات  راستی   و  راه  »من 
می شناختید...« )همان، 14: 6-7(. بیانگر این مطلب می باشد که، یکی 
از اصول  اولیه در حکمت  مسیحی، اعتقاد به این است که عیسی مسیح 
)ع( به عنوان  کلمة الهی، اولین مخلوق و واسطة بین خدا و سایر  مخلوقات 
مسیحیت،  در  اینکه  به  توجه  با  نیز  و   .)51 )پازوکی، 1397:  است 
مهم ترین عامل  تأثیرگذار، اندیشة  انسان  کامل است که حتی جای  خدا 
را هم می گیرد )نصری، 1393: 101(، بنابراین،  مسیح؛ به عنوان یک  انسان 
 کامل، محور باورها و اعتقادات قرار گرفته که به داوری  نهایی در بین 
انسان ها می پردازد: »زان رو که فرزند  انسان در جالل  پدر  خود با مالئکه 
 خویش خواهد آمد و آنگاه، هرکس را بر وفق  عمل  او جزا یا پاداش 

خواهد داد« )متی، 16: 27(.
 بنابراین می توان گفت که دین  مسیحیت، بر پایه   تجسد  خداوند در 
قالب و پیکرۀ  انسانی به  نام عیسی مسیح استوار است »کسی که مرا دید، 
پدر را دیده  است. آیا باور نمی کنید که من در پدر هستم و پدر در من 
است؟ سخنانی که من به  شما می گویم از خود نمی گویم، اما پدری که 
در من ساکن  است، او؛ این  را اِعمال می کند، مرا باور کنید که من در 
پدر هستم و پدر در من است« )یوحنا، 14: 9-11(.  مسیح؛ مظهر  حق در 
مسیحیت است پس عیسی، خودِ خداست در زمین که پس از بازگشت  

خود در آخرالزمان، داوری  نهایی را انجام خواهد داد؛
پدرم خدا، داوری  گناهان  تمام  مردم را به  من واگذار کرده است 
... به  من اختیار داده تا گناهان  مردم را داوری کنم، چون من، پسِر 
 انسان هم هستم ... ولی قبل از اینکه کسی را محاکمه کنم، اول با 
پدرم مشورت می کنم و هرچه خدا به  من دستور دهد همان  را 
انجام می دهم. از این جهت، محاکماتی که من می کنم کاماًلً عادالنه 
است و مطابق  میل و اراده  خداست که مرا فرستاده و نه مطابق  میل 

 خودم. )همان، 5: 29-22(
لذا آنجا که می گوید: »پدر، بر هیچ کس داوری نمی کند بلکه تمام 
 داوری را به پسر سپرده  است« )همانجا( به این مهم اشاره دارد که برقراری  
کامل  ملکوت  خدا، توسط  عیسی مسیح که تصویری از خداست صورت 
می گیرد؛ در آخرالزمان دوباره به زمین برخواهد گشت و رستاخیز را 
در زمین برپا می نماید و به داوری میان تمام  انسان ها می پردازد، نیک و 

جایگاه   مسیح، دو فرشته  حضور دارند و صلیب را که همواره در آثار 
 مذهبی  مسیحیت به وفور دیده شده و مورد تکریم می باشد، حمل می کنند. 
نکته  حائز  اهمیت در اینجا، حضور  بانی و سازندۀ  نمازخانه، انریکو 
اسکروونی در کنار  صلیب می باشد )تصویر 5(. جیوتو، در کنار  داوری 
و سنجش   اعمال  نیک و بد  آدمیان توسط  حضرت  مسیح، حامی  اثر؛ 
اسکروونی را نیز در کنار  یک کشیش که هر دو بر زمین زانو زده اند، 
به  تصویر کشیده که با در دست  داشتن  الگو و   ماکتی از کلیسا و یا 
نمازخانة  خود و ارائه  آن به مریم  مقدس، بر وجه  اهدایی آن به خیریه  
سنت ماری تأکید می کند. در این  صحنه، مریم  مقدس را به  همراه  دو  زن  
دیگر می بینیم که احتمااًلً یکی از آنها خواهرش، مریم همسر  کلوپاس6 
و دیگری مریم  مجدلیه7 است )یوحنا، 19: 25(. می توان گفت این تصویر 
بیانگر  احترام و تکریمی است که مسیحیان نسبت به مریم  مقدس قائل 
هستند زیرا از یک سو، او، مادر عیسی مسیح است و از سوی  دیگر، وی 
را از مقربان  درگاه  الهی دانسته که به واسطة  حضور ش در صحنه، می توان 
به  شکوه و جالل  مسیح دست یافت )غالمیان و هوشنگی، 1393: 78(. 
در واقع، هنرمند توانسته به  مدد  عناصر  بصری و فرم های  ساده ای، همانند 
گشوده شدن  آسمان، رجعت  مسیح، صدای  صور )رسول زاده، 1389: 88(، 
حضور فرشتگان و هیوالی  جهنم، صلیب و نیز تحوالت  عظیم در خورشید 
و ماه )رحیم پور، 1391: 143-144(  که مطابق تصویر )2(، هر دو به طور 
 هم زمان در آسمان کنار  دروازه های  بهشت حضور دارند، مفهو م  روز  
رستاخیز و داوری را به  بیننده القاء نماید. به طورکلی، می توان این  نقاشی  
دیواری را از لحاظ  بصری به  دو بخش تقسیم نمود: بخش  باالی  تصویر 
که با نشان دادن  دروازه های  بهشت در آسمان که همانا بیانگر  میزبانی 
 آسمان از مؤمنانی است که با اشاره  دست  راست   عیسی مسیح و نیز توسط  
فرشتگان  به  سمت  بهشت رهسپار می شوند و بخش  پایینی  آن؛ گناهکارانی 
را نشان می دهد که با اشاره  دست  چپ  مسیح به  سمت  جهنم روانه 
می شوند. بنابراین با  توجه  به  نظریه  پانوفسکی در گام  نخست، به بررسی 
ابعاد ظاهری اثر پرداخته شده که می توان »مرتبه  پیشاآیکونوگرافی را 

یک شبه   آنالیز فرمی دانست« )عبدی، 1391: 50-49( .

تحلیل  آیکونوگرافی
پیش تر بیان شد که در این مرتبه؛ عناصر و وقایع، برخالف  مرتبة 
آشکار  بی واسطه  به  نحوی  و  مستقیمًا  را  معنای  خودشان   نخست، 
نمی سازند بلکه »این سطح  معنایی از طریق  روایات و تمثیل های  موجود 
در  تصویر، در مقابل  معنای  اولیه  نقش مایه های  هنری نمود پیدا می کند« 
)همان: 45(. به  بیانی  دیگر؛ معنای  قراردادی و ثانویه  اثر در مقابل  فرم  آن 
قرار می گیرد. لذا؛  در  این  مرتبه  به منظور تحلیل  آیکونوگرافی و دستیابی به 
 معنای  ثانویه   نقاشی  دیواری  که همانا رمزگشایی از تصویر بوده، الزم  است 
که به  نیت  هنرمند؛ ادبیات  موضوع یا همان وجه  روایی  اثر آگاهی یابیم. 
لذا در این تحلیل، استفاده از ادبیات و وابستگی به  ادبیات  آن  موضوع، یکی 
از مهم ترین  مالک  )نصری، 1393: 22( و معیاری برای  سنجش  تحلیل 
 آیکونوگرافی و در نتیجه رابطه  میان  ادبیات و هنرهای  تجسمی می باشد. 
البته در این روند باید توجه داشت که در شکل گیری  آن،  بسیاری از 

خوانش  نقاشی  دیواری داوری  واپسین اثر جیوتو برمبنای  نظریه  اروین پانوفسکی
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جایگاه  مسیح قرار دارند و صلیب را حمل می کنند می باشد. لیکن در 
رابطه با فرشتة دوم؛ اگرچه در اناجیل، به طور مستقیم به اسم  رافائل 
از  با توجه به  اینکه در یکی  به عنوان  فرشته  مقرب  اشاره نشده  ولی 
کتاب های  مقدس  ثانویه نزد  مسیحیان به  نام  کتاب  آپوکریفایی9 رساله  
حواریون چنین آمده  است: »عیسی پس از مصلوب شدن و رستاخیز  خود 
به  حواریون می گوید: من در آسمان بودم و از کنار فرشتگان  مقرب و سایر  
فرشتگان با صورت هایشان گذشتم ... اینک فرمانده  فرشتگان میکائیل بود 
و جبرئیل، اوریئیل  و رفائیل که در پی  من تا آسمان  پنجم آمدند« )همانجا(. 
بیانگر  اهمیت  مقام  فرشته  رافائل در کنار  سایر  فرشتگان  مقرب می باشد و 
همچنین به  دلیل  اینکه در مسیحیت، ویژگی هایی همچون شفای  بیماران، 
حمایت از مسافران، یکی از متصدیان  مجازات و انتقام  مجرمان و نیز 
یکی از فرشتگان  انتقام یا چوبداران )همان: 128-129، 135( برای رافائل 
برشمرده اند. می توان نتیجه گرفت که در این  تصویر در کنار میکائیل، 
این فرشته  رافائل )رفائیل( است که صلیب را که بیانگر رنج ها و مصائب 
 مسیح بوده و همواره دارای  مفهومی  نمادین در هنر مسیحیت می باشد 
یا  حمل می کنند. همچنین، در سمت  راست  مسیح )تصویر 7(، بره و 
بره هایی دیده می شود که یادآور این مطلب بوده: »من، شبان  نیکو هستم و 
خاصان خود را می شناسم و جان خود را در راه  گوسفندان  خود می دهم« 
)یوحنا، 14: 10( و همچنین در انجیل  متی نیز آمده  است: »فرستاده نشده ام 
مگر به  جهت  گوسفندان  گم شدۀ  خاندان  اسرائیل« )متی، 24: 15( که 
همانا اشاره به  مسئله  نجات و سعادت  جاودان  انسان ها دارد که در دین 
 مسیحیت، رجعت  عیسی مسیح و داوری  نهایی  او در روی  زمین با هدف  

نجات بخشی و  سعادت  بشریت  اتفاق می افتد. 
به طورکلی در تمام  سطوح  نقاشی،  عالئم و نشانه هایی مشاهده می شود 
که صحت  این روز و حسابرسی  اعمال  را تأیید می نماید. و با توجه به 
 اینکه  مسیحیان، قیامت و رخدادهای  آخرالزمان و داوری  واپسین را 
بر هم منطبق دانسته که با ظهور  آخرالزمان، آخرت محقق می گردد 
)باغبانی آرانی، 1396: 71( لذا برخی از نشانه های  قیامت، در روز  داوری 
نیز مشاهده می شود. عالئمی همچون: گشوده  شدن  آسمان، رجعت  مسیح، 
صدای  صور و تحوالت  عظیم در خورشید و ماه. در واقع، مفهوم  داوری 

بد را از هم جدا می کند، عده ای را به  بهشت و جمعی را به  آتش  جهنم 
می فرستد. »وقتی که من مسیحم، با شکوه و جالل، همراه  تمام  فرشتگانم 
بیایم، آن  وقت روی  تخت  باشکوه  سلطنتَیم می نشینم و تمام  ملت های 
روی  زمین، جلو من می ایستند و من، مردم را از هم جدا می کنم ...« )متی، 
25: 31-32( بیانگر  این مطلب می باشد که در تعالیم  مسیحیت، برقراری  
کامل  ملکوت  خدا، انطباق با روز داوری و حساب رسی دارد. بنابراین، 
برای  پی بردن به معنای  قراردادی و رمزگان  موجود در نقاشی  دیواری 
 مورد  نظر، الزم  است که ارتباط  این نقاشی با متون  مقدس  مسیحیت مورد 

 مطالعه قرار گیرد. در انجیل آمده  است: 
آنگاه که پطرس به  عیسی گفت: اینک ما همه  چیز را ترک کرده 
تو را متابعت می کنیم، پس ما را چه  خواهد بود؟ ایشان را گفت: 
هرآینه به  شما می گویم، شما که مرا متابعت نموده اید در معاد، 
وقتی که پسر  انسان بر کرسی  جالل  خود نشیند، شما نیز به  دوازده 
 کرسی نشسته بر دوازده  سبط  بنی اسرائیل داوری خواهید نمود. 

)همان، 19: 27-28؛ مرقس، 10: 28(
که با توجه  به  تصویر )1(، این گفته به  وضوح قابل  مشاهده است. 

همچنین گویای  این مطلب نیز می باشد: 
وقتی که من مسیحم، با شکوه و جالل، همراه  تمام  فرشتگانم بیایم 
... من، مردم را از هم جدا می کنم. به  قسمی که شبان، میش ها را از 
بزها جدا می کند و میش ها را بر دست  راست و بزها را بر سمت 
 چپ قرار می دهد. آنگاه پادشاه به اصحاب  سمت  راست گوید: 
بیایید ای برکت یافتگان  از پدر  من و ملکوتی که از ابتدای  عالم برای 
 شما آماده  شده  است، میراث گیرید ...  پس به  اصحاب  سمت  چپ 
گوید: ای  مغوالن دور شوید در آتش  جاودانی ... )متی، 25: 46-31(

که همانا حرکت و اشاره   دست  حضرت   مسیح به  سمت  بهشتیان و 
جهنمیان، این گفته از انجیل  متی را تأیید می نماید.

بر دست های  خود حمل   را  فرشته  که صلیب  دو   ،)6( تصویر  در 
رافائل  و  میکائیل  فرشته،  دو  این   می کنند، مشاهده می شود که گویا؛ 
می باشند. با توجه  به  اینکه؛ میکائیل در عهد  جدید، از فرشتگان  مقرب 
)لوقا، 1: 9-26( و فرمانده  فرشتگان )حسینی زاده، 1394: 127( ذکر شده، 
بنابراین، به طور  حتم، میکائیل؛ یکی از این  دو  فرشته که در فضای  زیر 
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می باشد که با قراردادن   مسیح در مرکز  و در ردایی  به  رنگ  ارغوانی، بر 
 قدرت و پادشاهی  او تأکید می نماید.

هالۀ  دور  سر: به  مفهوم  تقدس است که در هنر  مسیحیت تا سده  
از آن در حدود  قرن  پنجم  استفاده  به  کار نمی رفت و  چهارم  میالدی 
در حال  روم  غربی  امپراتوری   که  زمانی  در  یعنی  شد.  ظاهر   میالدی 
با  عناوین  امپراتوری  روم،  از  اتخاذ  بسیاری  با  کلیسا  و  بوده   انحطاط 
قراردادن  هاله ای دور  سر  مسیح، به نشانة مشروعیت  مذهبی و یا سیاسی، 
وی را به صورت یک سلطان  نمادین و فرمانروایی بسیار نیرومند، اعتالء 
بخشید )همان: 221(. همچنین با توجه به  تصویر )7(، در داخل  هالة  دور 
 سر   مسیح، سه  نقطه نیز دیده می شود که به صورت  کاماًلً انتزاعی و نمادین، 
بیان کنندۀ  تثلیث، یعنی سه  تا در یکی و یکی در سه  تا می باشد که همانا 
نماد وحدت  در کثرت بوده و شامل  پدر، پسر و روح القدس که در هنر 

مسیحیت به  طرق  گوناگون نشان داده می شود، است.
حرکت  دست  عیسی مسیح: دست که به  مفهوم  اراده و برکت دادن 
است با توجه به حرکت و حالت  قرارگیری  آن، معانی  متفاوتی دارد. 
دست  خداوند به  معنای  قدرت  الهی، انتقال  روح، حمایت و عدالت و نیز 
دست های  گشوده، نشانگر  بخشش، سخاوت و عدالت است. همواره در 
هنر مسیحیت، دست  راست به  مفهوم  دست  قدرت و  شرافت بوده و در 
روز  رستاخیز، گوسفندان در سمت  راست و بزها در سمت  چپ هستند 

که دست  چپ، جنبه  انفعالی  قدرت است )کوپر، 1392: 160- 175(.
تخت: که جایگاه  قدرت، دانش و فرمانروایی و به  مفهوم  رابطة  میان 
 خدا و بشر است که به عنوان  مرکز  جهان؛ میان  آسمان و زمین قرار 
می گیرد. در هنر  مسیحیت، نماد  فرمانروایی و قدرت  داوری نیز می باشد.

نخستین   که  بوده  ادیان  باستانی  از  بسیاری  در  قربانی  حیوان   بّره: 
نمونه های  آن  را می توان در هنر  تدفینی  یهودیان در سردابه های  رومی 
مشاهده نمود )هال، 1380: 34(. در مسیحیت، بره نشان  عیسی  رنج کشیده، 
بی گناهی و نیز عالمت  عذاب و رستاخیز است که در ابتدا به وسیله 
 نخستین کلیساها به عنوان  نمادی از  مسیح، برای  نجات  بشریت  قربانی 
می شد زیرا؛ عیسی  مصلوب شده را به  سبب  گناهان  بشر، برۀ  خداوند و 

قربانی  بدون  گناه  دانسته اند )کوپر، 1392: 58(.
فرشته: فرشتگان، پیام آوران  خداوند هستند که میان  خدا و بشر، 
آسمان و این  جهان ارتباط برقرار می کنند. از نخستین نمونه های  نقوش  
بالدار  انسانی و حیوانی، خدایان  بالدار و جن های  مصری بودند که این 
تصاویر در اثر فتوحات  نظامی و نیز تجارت به غرب انتقال یافته و منبع 
 الهام  ایجاد خدایان  بالدار  یونانی و رومی و نیز فرشتگان  مسیحی شدند، 
همچنین نقوش  برجسته  تدفینی  رومی نیز در پیدایش  فرشتگان  در هنر 
 مسیحی تأثیر داشته  است )هال، 1380: 206(. در این زمینه، از جمله 
حضور  همواره  واپسین  داوری   صحنه های   در  که  مهم ترین  فرشتگان  
داشته اند؛ فرشته  میکائیل از فرشتگان  مقرب و قاصد داوری  خداوند بوده 

است.
بال  فرشتگان: به طورکلی بال ها، وابسته به  موجودات  الهی و مافوق  
طبیعی اند که عالمت  ایزدی و نماد قدرت   محافظت و الوهیت را نشان 
می دهند. بال ها؛ صفات  خاص  پیام آوران  خداوند و قدرت  ارتباط  میان 

 اخروی در هنر  دینی، تبدیل به یک پدیده  بصری  محسوس گشته  است، 
دین، هنر را به خدمت می گیرد تا مفاهیم  نامحسوس و غیرقابل  بیا ن 
 خود را به  مدد  تصویر، محسوس و هویدا نماید. از آنجا که دین، بخشی 
از درون مایة  زندگی و تفکرات  بشر می شود، در محتوای  آثار هنری نیز 
تغییرات  شگرفی به  وجود می آورد به  گونه ای که دین، نقش  اصلی در 
شکل گیری  آثار هنری با مضامین  مذهبی ایفا می کند. بنا به گفته  قدیس 
و  )غالمیان  است  مقدس  کتاب   هنر،  آموزگار  بهترین   آگوستینوس10؛ 
هوشنگی، 1393: 79( که همواره در تمام  اعصار  مسیحیت راهنمای  
هنرمندان در به  تصویرکشیدن  مضامین  الهی بوده  است. »آنچه را که کالم 
به واسطه   گوش انتقال می دهد، نقاشی در سکوت و در خالل  تصویر انتقال 
می دهد و به وسیلة  این  دو که دائم در کنار یکدیگرند می توان به آگاهی از 
امری واحد رسید« )لئونید و لوسکی، 1388: 41(. یعنی  کالم  الهی، گونه ای 

تصویر و تصویر نیز نوعی کالم  الهی می باشد. 

تفسیر آیکونولوژی 
در مرتبة  سوم؛ صرفًاً با تحلیل  اثر روبرو نیستیم بلکه به  تفسیر  معنای 
 پنهان   و کاماًلً سمبلیک  آن می پردازیم. در آیکونولوژی برای  رسیدن  به 
 معانی  عمیق  اثر، به جای  توجه به صورت و فرم   آن، گام را فراتر نهاده 
و به  ارزش های  اجتماعی و تاریخی   اثر توجه می نماییم. ارزش هایی که 
گاه برای  هنرمند نیز ناآشنا هستند و او، آنها را غیر عامدانه به صورت 
 عناصر و مؤلفه هایی در ترکیب بندی  اثرش به  کار بسته  است. »این مرحله 
از تفسیر که در نهایت در پی  کشف  درونی ترین  معنای  یک  اثر  هنری 
است، به  چگونگی  انتخاب  ارزش های  نمادین  در  برابر  تصاویر، داستان ها 
و تمثیل ها بستگی دارد« )عبدی، 1391: 62(، دربردارنده  دو مرتبه  پیش 
یعنی  توصیف و تحلیل  آیکونوگرافیک است. در واقع، یک رابطة  سلسله 
 مراتبی میان این سه  مرتبه  وجود دارد که بدون  توجه و حصول  معنای  
مراتب  اول و دوم، معنای  مرتبه  سوم حاصل نخواهد شد. لذا در ادامة 
  پژوهش، به  تفسیر و بررسی  عناصر و مؤلفه ها  ی   بصری  اثر  مورد نظر در 
بستر  تاریخی، اجتماعی  و غیره می پردازیم که تمامی این  عناصر، در جدول 
)1( نیز به اختصار تشریح شده است.   با توجه  به اهمیت  مقام  عیسی مسیح 
و قرارگیری  وی در مرکز نقاشی  به عنوان  داور و قاضی؛ ابتدا به نقش  
ماندورل که مسیح با هاله  دور سرش به همراه بره در داخل  آن قرار دارند 
پرداخته می شود، سپس به نقش  حواریون و فرشتگان در دو سوی   جایگاه 

 مسیح و در نهایت به عناصر  بصری  بهشت و جهنم خواهیم پرداخت.
ماندورل: طرحی نمادین که بیانگر  محوطه  فضای  مقدس  و نفوذ به 
مرکز یت است و معمواًل در وسط  آن، تصویر یک فرد مقدس قرار دارد. 
فرم  بیضی شکل  آن در تصویر، نماد حیات  مادینه و شرمگاه  مادینه است 
)کوپر، 1392: 67( و نیز در باور  مسیحیت، نماد پاکی و باکره بودن  مریم 
 مقدس به  شمار می آید. همچنین وجود رنگ های  رنگین کمان در اطراف 
 آن، بیانگر تخت  خدایان  آسمان و پیوندی میان  زمین و آسمان است. 
درواقع، چنین نقل  شده که حضرت  عیسی در روز  رستاخیز، ممکن است 
بر روی  رنگین کمانی بنشیند )هال، 1380: 207(. لذا وجود  نور در داخل  
فضای  ماندورل، بیانگر  درخشندگی  معنوی  فرد، قدرت  الهی  و تقدس  وی 

خوانش  نقاشی  دیواری داوری  واپسین اثر جیوتو برمبنای  نظریه  اروین پانوفسکی
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آن از هر  سمت، داللت بر حیات  جاودانی  صلیب دارد. در مسیحیت، 
از سده  چهارم  میالدی به  بعد، هنگامی که برای  نخستین بار به  مسیحیان 
امپراتوری  روم به  آزادی، مراسم  دینی  خود را  اجازه داده  شد که در 
به جای  آورند، صلیب به تدریج بر روی  گورها و سایر مصنوعات به  منزلة 
نماد  مسیح و دین  آنها به  کار گرفته  شد )هال، 1380: 14-15(. همچنین 
صلیب به  مفهوم  پذیرش مرگ، رنج و قربانی است که همانا اشاره به 
مصلوب شدن  عیسی مسیح دارد. در هنر  مسیحی، دو بازوی  صلیب، مظهر 
ترحم و داوری می باشند که غالبًاً، خورشید و ماه در هر دو سوی  آن نشان 
داده می شوند که به وسیله  محورهای  عمودی و آسمانی، افقی و زمینی 

 صلیب، وجه  دوگانه  مسیح را نشان می دهند.
دیو )هیوالی(  جهنم: نیروهای  وحشی  طبیعت و وابسته به  عناصر  
هنر   در  می آیند.  شمار  به  نیز  بدی  نماد  که  زمستان  و  تاریکی، شب 
ُسم   گاهی  و  دم  شاخ ها،  با    Pan یونانی  خدای   مانند  دیو  مسیحیت، 
شکافته اش نشان داده می شود )همان: 248-249( که به  منزلة  مجموعة 
 بدی به  شمار می آید. دیو به عنوان  نماد هر چیز بد، بر طبق  تعالیم  مسیحی، 
جای  مهمی در هنر دارد. به عنوان  نمایندۀ  شیطان، گناهکاران را به  سمت  
زندان و تاریکی می برد و سعی می کند کفه های  ترازوی  میکائیل  مقدس 
را نامیزان کند. نقطة  مقابل  فرشتگان  خداوند بوده که نیکوکاران را به 
 بهشت رهنمون می سازند. به طورکلی؛ دیوهای  جهنمی به  منزلة  نیروهای  

وابسته به خدایان و ارواح  جهان  فرودست هستند.
اژدها: این نقش در نخستین  شکل  خود بر روی  ظروف  تشریفاتی  
مفرغی از چین و مربوط به  سلسله های  شانگ و چو )هزاره  دوم تا 
اواسط  هزاره  اول قبل از میالد( به   دست  آمده  )همان: 21( که، بعدها 
در هنر  غربی نیز راه  یافت. اژدها یک نماد پیچیده و جهانی است که 
مفاهیم  گوناگونی دارد، از جمله در غرب، نماد شیطان و نیروی شر است 
که وابسته به  خدایان و ارواح  جهان  فرودست، مخرب و شریر به شمار 
می آید. در هنر  مسیحی، اژدها یکی از شکل های  شیطان است و از آنجا 
که در زبان  التینی، واژه Draco هم به  معنای  اژدها و هم به  معنای  مار 
است، شیطان را به  یکی از این دو صورت نشان می دهند )همانجا( که به  

منزلة  شیطان  اغواگر و دشمن  خدا، مرگ، تاریکی و کفر است. 
رود: همچون پلی، گذر از مرحله ای به  مرحلة  دیگر را نشان می دهد. 
بیانگر  گذشت  عمر می باشد و معمواًل در مراسم  مربوط به  گذرگاه یا 
سفر؛ در یک  طرف، رود و طرف  دیگر  آن، زندگی و یا مرگ است. 
همواره در تصاویر  بیزانسی  مربوط به  داوری  واپسین، رودِ  مشتعلی از آتش 
به  تصویر کشیده  شده که در انتظار  بدکاران بوده تا آنها را به  سمت  جهنم 

رهسپار نماید )همان: 209(.

 خداوند و بشرند. بنابراین هنگامی  که بال مربوط به پیام آوران شود، 
داللت بر سرعت و تندی دارد و ممکن است حاکی از گذر  سریع  عمر 
باشد. یعنی فرارفتن از جهان  مادی و حاضر در همه  جا و نماد  نیروی 
 معنوی نیز می باشد که در هنر  غربی، چنین تصاویری عمدتًا از بین النهرین 

 باستان ناشی می شود )هال، 1380، 31-30(.
صور )شیپور(: دارای  نمادهای  گوناگون می باشد که در آغاز؛  جوامع 
 بدوی و ابتدایی، شیپور را برای راندن  ارواح  خبیث  در مراسمات  خود به 
 هنگام  غروب به  صدا در می آوردند )همان: 158( و بعدها به عنوان  یک 
ابزار  نظامی برای  ترساندن  دشمن به  کار می رفت. در هنر  مسیحی، همواره 

دو فرشته با شیپور، بشارت از روز  رستاخیز می دهند.
حواریون: از نظر  لغوی کلمه  حواری در زبان  التین به معنی  پیام آور 
و سفیر است که اشاره به دوازده  شاگرد   اصلی  عیسی مسیح دارد که به ویژه 
ابتدا در هنر   به عنوان  مبّلغ، پس از مرگ  او به فعالیت پرداختند. در 
مسیحیت، آنها را به صورت  دوازده  گوسفند نشان می دادند و هنگامی که 
برای  نخستین  بار، آنها را به  شکل  افراد  بشری در هنر  مسیحی نشان دادند، 
عالمت و نشان  هرکدام از آنها، گوسفندی بود که اشاره به  همان مؤمنان 
و حواریون  مسیح داشته  است. عدد دوازده  آنها بیانگر دوازده  میوه  روح، 

ستارگان  دوازده گانه و به عنوان  طوایف  بنی اسرائیل می باشد.
آسمان: به  معنای  برتری، بی کرانگی، بلندی، بهشت و قلمرو  سعادت 
بوده که نمادی از سلطنت  بهشتی و منزلگاه  بهشتی  قدیسین و فرشتگان 

به  شمار می آید.
میان  در  دیگر  جهان   با  جهان  ارتباط  میان  یک  دروازه  بهشت: 
 مردگان و زندگان که همانا نماد  بی فضایی  روح به  هنگام  عبور است. 
جنبة  حفاظتی و پناه دهندگی را می رساند و از نظر مسیحیت، گشودن  
توسط   که  است  نشانة  گشودن  درهای  بهشت  درهای   مکان  مقدس، 
فرشتگان  قدرت به عنوان  نشانی از پیروزی  نهایی  خدا بر شیطان صورت 
می گیرد، فرشتگانی که کاماًلً زره بر تن داشته و جنگجویان  همیشه 

 پیروز هستند.
خورشید و ماه: خورشید؛ منبع  نور، حرارت و انرژی، نیروی  برتر 
 کیهانی و در بیشتر  سنت ها، خورشید را پدر کیهانی و ماه را مادر  جهان 
می دانند )کوپر، 1392: 140-143(. خورشید با طلوع و غروب  پیوسته 
 خود، پرتوهایش هم می تواند حیات بخش و هم مخرب، هم نماد زندگی و 
مرگ و نیز تجدید  حیات  پس از مرگ باشد. همچنین خورشید را نمادی 
از  مسیح و مریم  مقدس نیز دانسته اند. ماه؛ مظهر قدرت  مادینه و ملکه 
 آسمان، نماد جاودانگی و ابدیت و نیز تولد، مرگ و رستاخیز، گذر زمان 
و زندگی را نشان می دهد. در هنر  مسیحی، ماه که جایگاه  فرشته  جبرئیل 
بوده با خورشید که جایگاه  فرشته  میکائیل می باشد، هم زمان با هم در 
تصلیب ظاهر می شوند و ماهیت  دوگانه  مسیح را بیان می کنند )همان: 

359( که از نظر مسیحیت، فرمانروا و محافظ  جهان است.
صلیب: از دیرباز نمادی جهانی و کیهانی داشته  که به عنوان  یک 
مرکز  کیهانی، نقطة  ارتباط  بین  آسمان و زمین است. خط  عمودی  آن 
بیانگر؛ آسمانی، روحانی، عقالنی، فعال و نرینه بوده و خط  افقی  آن دارای 
 جنبه های  زمینی، معقول، انفعالی و مادینه می باشد و این توسعه  نامحدود 
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ون
یک

آ

مفهوم نمادینعناصر  بصری 

1

رل
دو

مان
 

محوطۀ  فضای  مقدس  و نفوذ به 
مرکز یت، پاکی و باکره بودن 

 مریم  مقدس. 
رنگین کمان در اطراف  ماندورل؛ 
بیانگر تخت  خدایان  آسمان و 

پیوندی میان  زمین و آسمان است.

2

سر
ور  

ۀ  د
هال

 تقدس، فرمانروایی بسیار 
نیرومند، مشروعیت  مذهبی و یا 
سیاسی. مفهوم  انتزاعی  سه  نقطه 

در هالۀ دور سر: بیان کنندۀ  تثلیث 
و نماد وحدت  در کثرت است؛ 
شامل  پدر، پسر و روح القدس.

3

یح
مس

ت  
دس

ت  
رک

ح

 اراده و برکت دادن، قدرت  الهی، 
انتقال  روح، حمایت و عدالت.

ت4
تخ

جایگاه  قدرت، دانش و 
فرمانروایی، قدرت  داوری،

 رابطۀ  میان  خدا و بشر.

بره5
نشان  عیسی  رنج کشیده،

عذاب و رستاخیز.

شته6
فر

 

پیام آوران  خداوند، رابط  میان  خدا 
و بشر، آسمان و این  جهان، قاصد 
داوری  خداوند، راهنمای  مؤمنان و 

نیکوکاران به  بهشت.

7

گان
شت

  فر
باِل

   

عالمت  ایزدی و نماد قدرت   
محافظت و الوهیت، صفات  خاص  
پیام آوران  خداوند و قدرت  ارتباط 

 میان  خداوند و بشر، سرعت و 
تندی، گذر  سریع  عمر، فرارفتن از 
جهان  مادی، حاضر در همه  جا، 

نماد  نیروی  معنوی.

8

ور(
شیپ

ر )
صو

بشارت روز  رستاخیز.

ون
یک

آ

مفهوم نمادینعناصر  بصری 

9

ون
اری

حو

از نظر  لغوی به معنی  پیام آور 
و سفیر، دوازده  شاگرد   اصلی 

 عیسی مسیح، دوازده  میوه  روح، 
ستارگان  دوازده گانه و به عنوان 

 طوایف  بنی اسرائیل.

مان10
آس

برتری، بی کرانگی، بلندی، بهشت 
و قلمرو  سعادت، سلطنت  بهشتی 

و منزلگاه  بهشتی  قدیسین و 
فرشتگان.

11

ت
هش

زه  ب
روا

ارتباط  میان  یک جهان با جهان  د
دیگر در میان  مردگان و زندگان، 

نماد  بی فضایی  روح به  هنگام  عبور، 
محافظ و پناه دهنده.

12

ماه
 و 

شید
ور

 خ

خورشید؛ نیروی  برتر  کیهانی، 
حیات بخش، مخرب، نماد زندگی 

و مرگ و نیز تجدید  حیات  پس از 
مرگ، و ماه؛ مظهر قدرت  مادینه 
و ملکه  آسمان، نماد جاودانگی 
و ابدیت و نیز تولد، مرگ و 

رستاخیز، حضور هم زمان  هر دو 
بیانگر ماهیت  دوگانه  مسیح.

13

ب
صلی

 

مرکز کیهانی، نقطه  ارتباط  بین  
آسمان و زمین، حیات  جاودانی، 
پذیرش  مرگ، رنج و قربانی، 

مصلوب شدن  مسیح، مظهر ترحم 
و داوری.

14

هنم
 ج

الی(
هیو

و )
نماد هر چیز بد،  نمایندۀ  شیطان  دی

و راهنمای  گناهکاران به  سمت  
زندان و تاریکی، به  منزلۀ  نیروهای  
وابسته به خدایان و ارواح  جهان 

 فرودست.

دها15
اژ

شیطان و بدی، وابسته به  خدایان 
و ارواح  جهان  فرودست، مخرب و 
شریر، یکی از شکل های  شیطان، 

مرگ، تاریکی و کفر.

گذر از مرحله ای به  مرحلۀ  دیگر.رود16

جدول 1. مؤلفه های بصری در نقاشی دیواری داوری  واپسین اثر جیوتو.
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در ذهن  مخاطب را فراهم آورده است.

پی نوشت ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Giotto Di Bondone. 2. Arena Chapel
3. Padua.

 .Abraham Moritz Warburg  ،)1929  -1866( واربورگ  ابی   .4
پژوهشگر آلمانی که مؤسسة واربورگ ابتدا از کتابخانة او در سال 1900 
ایجاد شد. آیکونولوژی که از مهم ترین رویکردها در مطالعات تاریخ هنر و 
همچنین مطالعات تصویر به شمار می آید، توسط واربورگ و شاگردانش از 

جمله پانوفسکی رشد یافته است )قادرنژاد حمامیان و آقائی، 1400: 69(.
5. Enrico Scorvegni. 6.  Mary of Clopas.
7. Mary Magdalene.

8. اناجیل  چهارگانه. اناجیل، جمع  انجیل است به معنی مژده و بشارت و نام 
چند کتاب و رساله که در شرح  زندگانی  عیسی و معجزات و تعلیمات وی نوشته 
شده و مهم ترین آنها، چهار کتاب  قانونی؛ متی، مرقس، لوقا و یوحنا است که به 

نام قدیسان  مسیح نامیده می شود )عمید، 1389: 176(.
9. کتاب آپوکریفایی. عبارت اند از کتاب هایی که در رسمیت  آنها به عنوان 
 بخشی از کتاب  مقدس اختالف  نظر وجود دارد. کاتولیک های  مسیحی، اکثر این 
کتاب ها را جزئی از کتاب  مقدس می دانند در حالی  که پروتستان ها این  کتاب ها 

را داخل در کتاب  مقدس نمی شمارند )حسینی زاده، 1394: 123(.
10. سنت آگوستین )354- 430 م.( Saint Augustinus. یکی از بزرگ ترین 

فیلسوفان عصر مسیحیت می باشد )شهبازی، 1396: 38(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسیـ 
اناجیل اربعه

اکبری دستک، فیض اهلل )1386(، گزاره های  اناجیل  اربعه در باب  معاد و 
مقایسه  آنها با گزاره های  قرآنی، پژوهش  دینی، ش. 15، صص178-157.

باغبانی آرانی، جواد )1396(، بررسی  تطبیقی  ارتباط  آخرالزمان و موعود در 
قرآن و عهدین،   پژوهش های  مهدوی، ش. 23، سال  ششم، صص  90-71.

بورکهارت، تیتوس )1390(، مبانی  هنر  مسیحی، ترجمه امیر نصری، تهران: 
حکمت.

پازوکی، شهرام )1397(، حکمت  مسیحی )مطالعه ای تطبیقی با حکمت  
مسیحی(، تهران: مؤسسه  پژوهشی  حکمت  و فلسفه  ایران.

پیراوی  ونک، مرضیه )1390(، تحلیل  معناشناسی  واژه  آیکون، متافیزیک، 
دانشکده  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  اصفهان، ش.11-12، سال  سوم، صص 

.58-49
چاواری، سعید )1388(، مقایسه  ساختاری  پرده روز محشر اثر محمد  مدبر 

و فرسک داوری  واپسین اثر میکل آنژ، فصلنامه  هنر، ش81، صص179-160.
روایات  یهودی،  در  رفائیل  فرشته   ،)1394( عبدالمجید  سید  حسینی زاده، 
مسیحی و اسالمی، مطالعات  اسالمی علوم  قرآن و حدیث، شماره  پیاپی 95، 

سال 47، صص 138-119.
خلیلی، مریم. )1388(، تحلیل  تابلوی  سفیران اثر هولباین براساس  نظریه 

 پانوفسکی،  هنرهای  تجسمی  نقش مایه، ش. 3، سال  دوم، صص 108-99.
رحیم پور، فروغ )1391(، رستاخیز در عهد  عتیق و جدید،  اندیشه  دینی، 

دانشگاه  شیراز، ش. 4 )پیاپی 45(، دوره  دوازدهم، صص 154-121.
و  یهودیت  در  حیات  اخروی  و  آخرالزمان   ،)1389( عباس  رسول زاده، 

مسیحیت،  معرفت  ادیان، ش. 2، سال   اول، صص 96-67.
شهبازی، مریم )1396(، مبانی نظری هنر؛ درس گفتارهایی از زیبایی شناسی، 

فلسفة هنر، جامعه شناسی هنر و ...، تهران: مارلیک.
عبدی، ناهید )1391(،  درآمدی بر آیکونولوژی: نظریه ها و کاربردها، تهران: 

سخن.
عمید، حسن )1389(، فرهنگ  لغت  جیبی  عمید، تهران: راه   رشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیری ـ 
در این پژوهش سعی شده تا با توصیف، تحلیل و تفسیر عناصر  نمادین 
در نقاشی دیواری  داوری  واپسین اثر جیوتو به معنا و مفهوم  رمزگان 
 موجود در تصویر و ارتباط آنها با جهان  بینی حاکم در عصر و زمانة 
 هنرمند پرداخته شود. لذا در بررسی  این اثر، با عناصر بصری مواجه شدیم 
که ریشه در باور مسیحیت، نسبت به برپایی  روز داوری داشته اند. در 
واقع، مفهوم  داوری  واپسین در هنر  دینی، تبدیل به یک پدیده  بصری 
 محسوس گشته ، به تعبیری، دین، هنر را به خدمت گرفته تا مفاهیم 
 نامحسوس و غیرقابل  بیا ن  خود را به  مدد  تصویر، محسوس و هویدا 
نماید. همان گونه که، جیوتو در این نقاشی سعی  نموده تا با استفاده از 
فضاسازی و از بین  بردن  مرزهای  بین  فضای  نقاشی و معماری  نمازخانه، 
ارتباطی  بین  بیننده و رویداد  الهی را به  تصویر بکشد. در واقع، وی توانسته 
به  مدد  عناصر  بصری و فرم های  ساده ای، همانند حضور مسیح در مرکز 
تصویر، حواریون و فرشتگان گرداگرد حضرت که بیانگر مقام داوری 
و فرمانروایی وی بوده، حرکات دست او به سمت بهشتیان و دوزخیان، 
 نقش  صلیب، حضور هم زمان خورشید و ماه در آسمان، دیو و اژدها، 
تصویر  آتش  به  دوزخیان  رهسپارشدن  برای  پلی  همچون  که  رودی 
شده اند، و عناصری دیگر، مفهو م  روز  رستاخیز را به  بیننده القاء نماید. 
بنابراین، بررسی  هنر  یک  دین،  مشخص  می نماید  که  چگونه  ایدئولوژی    
آن  در هنرهای  تجسمی بازتاب  یافته   است. بر مبنای  چنین  رویکردی، 
اثر هنری به  منزلة  یک سند  برخاسته از جهان بینی  الهی  به  شمار  آمده 
و از آنجا که هنر  مسیحیت، همواره هنری نمادین بوده؛ در این راستا، با 
توجه به نظریة  پانوفسکی، برای خوانش نقاشی دیواری به منزلة یک اثر 
 تجسمی، به روابط   متقابل  میان  سطح  کلی  یک  فرهنگ و سطح  جزئی 
 یک اثر  هنری نیز پرداخته شده است. می توان گفت که تمامی  سطح 
 نقاشی، زمینه و بستری را فراهم نموده برای پی ُبردن به این پس زمینة 

فرهنگی که همانا ریشه در باور مسیحیان داشته است.
در نتیجه، با شناخت الیه های  زیرین و پنهان  فرهنگی، اجتماعی و 
تاریخی و مهم تر از همه، ارتباط  عناصر دروِن تصویر با متون  مقدس  
و  عناصر  به طورکلی،  و  دیواری  نقاشی  تحلیل  برای  زمینه  مسیحیت، 
مؤلفه های  بصری  آن با توجه  به جهان بینی  دوران و زمانة هنرمند، فراهم 
شده است. بنابراین، بر مبنای رویکرد آیکونولوژی، هنرمند  مسیحی، برای 
بیان  چنین مفهوم مقدسی در اثر خود، به مدد عناصر بصری، جهانی کاماًلً 
مادی و زمینی را به  تصویر کشیده که اشاره به این گفتة  بورکهارت 
نیز دارد: »مسیحیت از منظر  انسان به  خدا می نگرد...« به گونه ای که 
صورت  انسانی  مسیح؛ تصویر  الهی  تمام عیار و کلمة اهلل دانسته شده و 
هنر مسیحی نیز حول  شخصیت  عیسی مسیح شکل گرفته که به  داوری 
میان  تمام  انسان ها براساس  اعمالشان در این زندگی و ایمان به  خود  مسیح 
می پردازد. لذا این گونه تصویرپردازی ها که براساس  تعالیم  کتاب  مقدس 
شکل گرفته اند سبب  تأثیرگذاری  بیشتر مفاهیم   دینی بر مخاطب خود 
می گردند. زیرا؛ تصویر از یک سو به  پدیده، مفهوم  هنری بخشیده و آن  را 
از تعابیر  عادی خارج ساخته و از سوی  دیگر، زمینة  نمایش  حقایق  ناپیدا 
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