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لئوناردو داوینچی، هنرمندپر آوازة ایتالیایی، در 1499-1494م به کشــیدن اثری به نام شام واپسین می پردازد که مورد توجه 
خاص هنرمندان دیگر قرار می گیرد. هنرمندان این ســوژه را بارها به صورت های مختلف، از گذشــته تا امروز به تصویر 
کشیده اند.بدین ترتیب، نه تنها جودی شیکاگو، که از هنرمندان امریکایی معاصراست، این موضوع را به نوعی دیگر در یکی 
از آثار خود به نمایش می گذارد، بلکه یک عکاس ایرانی معاصربه نام آذر امدادی نیز با الهام گرفتن از شام واپسین داوینچی 
و کنار هم قرار دادن عکس های گوناگون و هم زمان سود جستن از ُکالژ، آثاری درخور تعمق به وجود می آورد. که در این 
مختصر، به مقایســة چیدمان هنرمند امریکایی یاد  شده و تکه  عکس های به هم  چسبیده  شدة هنرمند ایرانی اشاره می شود. 
برای این منظور، ابتدا به این ســؤال پاسخ داده می شــود که چه عاملی در شام واپسین داوینچی وجود دارد که تا این حد، 
مورد ستایش و توجه خاص سایر هنرمندان جهان در اعصار مختلف قرار گرفته و سبب به وجود آمدن آثاری شگفت انگیز 
می شود؟ ضمن این پژوهش می توان اظهار نمود که با شکل گیری شام واپسین داوینچی این امکان به وجود می آید که آثار 
بی شمار دیگر در سبک ها و تکنیک های گوناگون به صحنه کشیده شوند. همچنین به عنوان نتیجة حاصل شده باید گفت که 
در آثار این دو هنرمند، شام واپسین را به  صورت چیدمان می توان دید که گویای حرکتی نوین، هم در انتخاب موضوع و 
هم در به کارگیری تکنیک می باشند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و گردآوری منابع، کتابخانه ای و در برخی موارد 

با استفاده از مآخذ معتبر اینترنتی می باشد.
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از آن رو كه »شـام واپسـین«1 
همیشـه با یك نـگاه تراژیك2 
همـراه بوده اسـت، هنرمندان 
نمـودن  مجسـم  در  سـعی   - نقاشـان  به خصـوص   –
بـه  تاریخـی داشـته اند. شـاید  ایـن صحنـة غم انگیـز 
جرئـت بتـوان گفت كه »شـام واپسـین«، اثـر لئوناردو 
داوینچـی،3 یكـی از برجسـته  ترین دیوارنگاره هـا در این 
زمینـه اسـت كه بارهـا مورد عالقـه و توجـه هنرمندان 
در سراسـر گیتـی قـرار گرفته اسـت. بدیـن ترتیب این 
توجـه جـودی شـیكاگو،4 هنرمنـد  دیوار نـگاره مـورد 
معاصـِر امریكایـی، واقـع می شـود و بـا انتخـاب فضایی 
مثلث گونـه اقـدام بـه چیدمـان5 اثـرش می نمایـد كـه 
برخـی از ویژگی هـای »شـام واپسـین« داوینچـی را در 
بـر دارد. آذر امـدادی، عـكاس ایرانـی، نیـز بـه همیـن 
از  جسـتن  سـود  بـا  و  می شـود  عالقه منـد  موضـوع 
تعـدادی عكـس و كالژ،6 همیـن موضـوع را به نحـوی 
صحنـه  بـه  هـم  دركنـار  چیدمـان  به صـورت  دیگـر 
می كنـد  سـعی  نویسـنده  مقالـه،  درایـن  می كشـاند. 
بـا مطالعـة تطبیقـی آثـار دو هنرمنـد یاد شـده، فضای 
تصویـری آنهـا را بـا هـم مقایسـه كنـد. در این مسـیر، 

1. Last Supper
2. Tragic )Tragedy(
3. Leonardo da Vinci )1452 – 1519(
4. Judy Chicago (1939 –)
5. Installation Art    
6. Collage

بعـد از مشـخص نمـودن سـؤاالت تحقیـق، پیشـینه و 
از  »چیدمـان«  واژة  ریشـه یابی  بـه  پژوهـش،  روش 
منظـر اِتیمولـوژی7 پرداختـه و به دنبـال آن، نگاهـی به 
زمینه های تاریخی شـام واپسـین خواهد شـد و سـپس 
عوامـل تأثیر گـذار در آثـار »شـام واپسـین« بررسـی و 
بـه دسـتاوردهای جـودی شـیكاگو و آذر امـدادی - در 
آثـاری كـه به نـام »ضیافت شـام« یـا »مهمانی شـام« 
شـهره یافته اسـت - نظر افكنده می شـود. سـرانجام در 
نتیجه گیـری، بـه ابهامات ایجاد شـده پاسـخ داده اسـت 
و همزمـان بـه وجوه اشـتراک و افتراق اشـاره می نماید. 
در این جسـت و جو  سـؤاالتی مطرح شـده اسـت كه در 

ادامـه بـه آنها اشـاره می شـود. 

1. چـه عاملـی در »شـام 
واپسـین« داوینچی وجود 
دارد كـه تا این حـد مورد 
توجـه خـاص  و  سـتایش 

سـایر هنرمنـدان جهان در اعصار مختلف قـرار گرفته و 
سـبب به وجود آمدن آثاری شـگفت انگیز شـده اسـت؟

2. آیـا جودی شـیكاگو با انتخاب این موضوع توانسـته 
اسـت باب سـخنی تازه را به روی مخاطب بگشـاید؟

3. آیا انتخاب تكنیك چیدمان و استفاده از كالژ توانسته 
اسـت بیننده را از نیت هنرمنداِن یادشده باخبر سازد؟

7. Etymology

مقدمه

 سؤاالت تحقيق
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ضـرورت  و  اهمیـت  آنچـه 
نـگارش این تحقیق را روشـن 
و  كتـاب  فقـدان  می سـازد 
مقاالتـی اسـت كـه در زمینة یادشـده به رشـتة تحریر 
درآمـده و بـه چـاپ رسـیده باشـد. لـذا بـا توجـه بـه 
بایـد گفـت  ایـن خصـوص  انجام شـده در  تحقیقـات 
كـه بسـیاری از نویسـندگان در مـورد آثـار به جا مانـده 
جـای  كـه  نگاشـته اند  مطالبـی  واپسـین«  از  »شـام 
تعمـق دارد، لیكـن آن گونـه كـه در این تحقیـق دنبال 
می شـود، به صـورت تطبیقی و قیاس آنهـا با یكدیگر به 
بررسـی عوامـل تأثیر گـذار در ایجـاد تشـابه و تفاوت ها 
نپرداخته انـد.  بنابرایـن در ایـن مختصـر، از كتاب هـا و 
مقـاالت نویسـندگانی یاد می شـود كه در مورد »شـام 
واپسـین« قلـم زده اند؛ برای مثال، جنسـن8 در كتابش 
بـا عنـوان  تاریخ هنر به »شـام واپسـین« چند هنرمند 
ایتالیایـی - از جملـه آندرئـا دل كاسـتانیو،9 لئونـاردو 
داوینچـی، جاكوپـو تینتورتـو10 و پائولـو ورونـزه،11 از 
منظـر تاریـخ اشـاره می كنـد ) جنسـن، 1359: 352 و 
353(. هلـن گاردنـر،12 در كتاب خویش بـه نام  هنر در 
گـذر زمـان از دوتچیـو دی بُنِسـنیا،13 نـام می بـرد كه 

8. H. W. Janson )1913 – 1982(
9. Andrea del Castagno )1421 – 1457(
10. Jacopo Tintoretto )1518 – 1594(
11. Paolo Veronese )1528 – 1588(
12. Helen Gardner )1884 – 1968(
13. Duccio di Buoninsegna )1260 – 1319)

موضـوع »خیانـت بـه مسـیح« را برگزیده اسـت. دیگر 
هنرمنـدان یاد شـده نیز نگاهـی به زمینه هـای تاریخی 
ایـن رویـداد می نماینـد )گاردنـر، 1365: 360، 390، 
418 و 465(. نویسـندگان دیگـر هـم ایـن واقعـه را به 
گونه هـای مختلـف - بـا سـود جسـتن از سـبك های 
متـداول - همچنـان در بسـتر تاریـخ مطـرح نموده اند؛ 
ماننـد آنچـه فردریـك هـارت14 در كتابـش بـا عنـوان 
) هـارت، 1382:  تاریـخ هنـر  و دو هـزار سـال  سـی 
تاریـخ  كتـاب  نویسـندة  دیویـس،15  یـا  و670(،   611
هنـِر جنسـن )دیویـس، 1388: 525، 557 و 607(، 
یا دنیس اِسـپور،16 مؤلـِف كتاِب  انگیـزة آفرینندگی در 
سـیر تاریخی هنر هـا )اسـپور، 1392: 257(، یا ِمریلین 
استاكسـتاد،17 ُمصنـف كتـاب تاریخ هنر ) استاكسـتاد، 
1395: 343( نوشـته اند. در اكثـر كتاب هـای مطروحه 
ارائـه كرده انـد  و مقـاالت منتشرشـده، مطالبـی كـه 
چیـزی غیـر از نگاهـی توصیفی و تاریخی نبوده اسـت. 
بدیـن ترتیـب در ایـن مجال سـعی بر آن شـده اسـت 
تـا بـه واكاوی اثر »ضیافت شـام« از جودی شـیكاگو و 
»مهمانـی شـام« از آذر اِمـدادی - به خصـوص جهـت 

یافتـن همسـانی ها و تفاوت هـا - پرداختـه شـود.

14. Fredric Hard
15. Davies
16. Marilyn Stokstad )1929 – 2016(
17. Denis Spure

پيشينة پژوهش
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روش تحقیـق اتخـاذ  شـده به 
تاریخـی،  جنبه هـای  لحـاظ 
اسـت  توصیفـی  پژوهشـی 
تـا بـه ابهامـات موجـود - كـه از طریـق  سـؤاالت مطرح 
گشـته - پاسـخ داده شـود. همچنین در این واكاوی، این 
مهـم بـا نگاهـی تحلیلـی ادامـه می یابـد تـا روابـط بین 
آنهـا به خوبـی آشـكار شـود. به خصـوص در ایـن تحقیق 
سـعی بر آن شـده اسـت تـا بـه گونه گونـی فرهنگ های 
به وجود آمـده اشـاره شـود. در این جسـت و جو، گردآوری 
منابـع و اطالعات مورد نیاز، كتابخانه ای اسـت. همچنین 
در ایـن ارتبـاط از مآخـذ اینترنتـی معتبـر نیز اسـتفاده 
شـده اسـت. در واقـع، تحلیل هـا بـر اسـاس دیوار نـگارة 
»شـام واپسـین«، و چیدمان هـای هنرمنـدان یاد شـده و 
عكاسـی های مطروحه شـكل می گیرد تا بتـوان از طریق 
یافتن اشـتراكات و افتراقات و تأثیر پذیری های بسـیار در 

ایـن گونـه آثـار به نتیجـه ای روشـن دسـت یافت.  

بــرای آگاهــی از نگــرش 
هنرمندانــی  و  نویســندگان 
چیدمــان  هنــر  كــه بــه 
در آثارشــان پرداخته انــد، 
ــدا  ــخن، ابت ــر  س ــل از ه ــه قب ــد ك ــروری می نمای ض
نگاهــی بــه ریشــه و مفهــوم واژة یادشــده و علــت 

ــی  ــا مخاطــب به خوب شــكل گیری آن داشــته باشــیم ت
بتوانــد بــه تصــورات و نیــات كســانی واقــف گــردد كــه 
در تجســم بخشــیدن بــه فضــای آثارشــان از ســبك و 

برده انــد. ســود  مطروحــه  واژة 
برمی گـردد   »install« لغـت  بـه  چیدمـان  ریشـة واژة 
كـه بـه معنـی » منصـوب كـردن«، »گمـاردن«، و »قرار 
دادن وی در یـك جایـگاه یا قسـمت« اسـت. لغـت مورد 
بحـث نیـز از »installare« التینـی قـرون وسـطی بـه 
دسـت آمـده اسـت كـه مبتنـی بـر اسـم »stallum«، به 
معنـی »جایگاه«، »قسـمت«، »مقـام«، و »كرسـِی صدر 
كلیسـا« بـود و در ابتـدا بـه انتصـاب تشـریفاتی كسـی 
در مسـندی اشـاره داشـت كـه وی را طـی مراسـمی بـه 
یـك صندلـی یـا كرسـی، ماننـد كرسـِی صدر كلیسـای 
جامـع، می نشـاندند. »instalment« نیـز بـه معنـی »قرار 
یا ترتیب دادن قسـط« بود كـه از »estaler« آنگلونورمنی 
بـه معنـی »اقسـاط ثابـت« به دسـت آمده اسـت. همین 
واژة اخیـر مشـتقی اسـت از لغـت »estal« بـه معنـی 
»موقعیـت ثابـت« كـه از »stal« آلمانـی علیـای باسـتان 
)منشـأ stallum التینـی قـرون وسـطی( به معنـی »جا« 
یـا »مـكان« وام گرفتـه شـده بـود )آیتـو، 1386: 665 و 
666(. در واقـع، واژة »install« بـه معنی » كار گذاشـتن«، 
»بنـا  »جـادادن«،  نمـودن«،  »نصـب  كـردن«،  »سـوار 
كـردن«، »برقـرار كردن« و »نشـاندن« اسـت )آریان پور، 
1365: 1126(. لیكن »installation art« از سـبكی سخن 

روش تحقيق

بررسی واژة 
»چيدمان« از منظر 

اِتيمولوژی
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می گویـد كـه از سـال 1970م بـه ظهور رسـید، هرچند 
كـه زمینه هـای آن را می توان در آثار هنرمندان گذشـته، 
ماننـد برخـی از آثار مارسـل دوشـان18 و بسـیاری دیگر، 
مشـاهده كـرد. هنرمنـدان در چیدمـان )اینستالیشـن( 
بـه نصـب وتركیب بنـدی آثـاری می پردازنـد كـه فضایی 
سـه بعدی را بـه وجـود مـی آورد و ماننـد هنر نقاشـی در 
فضایـی دو بعـدی خالصـه نمی شـود. هنرمنـدان بـرای 
شـكل دهی بـه چنیـن آثـاری، از مـواد روزمـره و مصالح 
دارای حجـم در فضایـی نسـبتاً گسـترده بهـره می گیرند 
و از رسـانه های جدیـد مانند ویدیو، كامپیوتـر و صداهای 
گوناگـون و غیـره، گاه خـارج از موزه هـا و گالری هـا در 

فضای هـای عمومـی، سـود می جوینـد.

در  مسـیحیت  اینكـه  از  قبـل 
دیـن  به عنـوان  325م  سـال 
رسـمی مـورد تأییـد امپراطـور 
وقـت - كنسـتانتین19 - قـرار 
را  مسیحی شـده  رومیـان  مفتشـان،  و  سـربازان  گیـرد 
شناسـایی و بـه قتـل می رسـاندند كـه بـه »دورة پیگرد« 
معـروف اسـت. بدیـن ترتیـب، رومی هـای مسیحی شـده 
بـه سـاختن گورسـتان های مخفی بـرای تدفین شـهدای 
خـود و محلـی بـرای عبـادت و اجـرای مراسـم عشـای 
ربانـی ) خـوردن شـام خداونـدی( - یعنـی شـامی كـه 

18. Marcel Duchamp )1887 – 1968(
19. Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus ) 272 – 337(

منجـر بـه شـام واپسـین می گـردد – مبـادرت می ورزند؛ 
محلـی كه به دخمـة زیرزمینی )كاتاكومـب(20 و نمازخانه 
و 2(.  )تصویرهـای 1  می گـردد  شـهره  )كوبیكولـوم(21  
بـه احتمـال زیـاد، اولیـن تصویـر عشـای ربانـی در ایـن 
بـه عبارتـی دیگـر، كاتاكومب هـا -  یـا  كوبیكولوم هـا - 
توسـط معتقدان به مسـیحیت نقش می شـود كه به علت 
خاكسـپاری شهدای مسیحی و انتشـار بوی تعفِن شدید، 
هنرمنـدان امـكان اجـرای اثـری ساخت و سـاز گونه، و چه 
بسـا حركت هـای تزئینی را نداشـتند؛ بنابراین با سـرعت 
- كـه بـه امپرسیونیسـم شـتابان معـروف می گـردد - 
پرسـوناژهای22 مـورد نظـر خـود را بـه تصویر می كشـند 
كـه بی تردیـد آغـاز نماد پـردازی مسـیحیان در داخل این 
دخمه هـا اسـت. هنرمنـد مسـیحی در این گونـه تصاویر، 
بـدون توجـه بـه ارزش هـای تزئینـی و طبیعت گرایـی، 
بـه » عشـای ربانـی« - كـه از طـرف آن حضـرت اعـالم و 
رسـمیت یافتـه بـود - اشـاره می كنـد؛ یعنی عشـایی كه 
سـرانجام بـه شـام واپسـین ختـم می شـود )تصویـر 3(. 
در تصویـر 3، تمامـی حواریـون دركنـار هـم بـه چشـم 
نمی خورنـد؛ شـاید بـه مـرور زمان، قسـمتی از اثـر از بین 
رفته باشـد یا هنرمند مسـیحی با توجه بـه بوی نامطبوع 
كاتاكومب امكان كشـیدن همة حواریون را نداشـته اسـت 
یـا آغاز پیوسـتن حواریون به حضرت مسـیح بوده باشـد. 

                    
20. Catacombs
21. Cubiculum, اتاقك های زیرزمینی كه مردگان را در آن جا خاک می كردند  
22. Personage

نگاهی به زمينه های 
تاریخی شام واپسين
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در ادامـة ایـن رونـد، بسـیاری از هنرمنـدان بـه تجسـم 
گذشـت  بـا  كـه  می پردازنـد  موضـوع  ایـن  نمـودن 
آثارشـان  سـنت ها،  و  فرهنگ هـا  گونه گونـی  و  زمـان 
دسـتخوش تغییـر می شـود؛ ماننـد هنرمندانـی گمنـام 
كـه در قـرون وسـطی بـه ایـن موضـوع توجهـی خاص 
می نماینـد یا هنرمنـدان بزرگ ایتالیایی دورة رنسـانس 
- همچـون جیوتـو دی بُُندنِـه،23 دوچیو دی بنِسـنیا، فرا 
آنجلیكـو،24 آندرئـا دل كاسـتانیو - همچنیـن دیِریـك 
بـوت،25 نقـاش نیدرلنـدی، و هنرمنـدان ایتالیایـی مثل 
آندرئـا  داوینچـی،  لئونـاردو  گیرالندایـو،26  دومنیكـو 

23. Giotto di Bondone )1267-1337(
24. Fra Angelico )1395–1455(
25. Dieric Bouts )1415–1475(
26. Domenico Ghirlandaio )1449–1494(

و  گیامِپترینـو،28  ریُزلـی  پیتـرو  جیوانـی  و  ُسـالری27 
همچنیـن آلبرشـت دورر،29 گیروالمو دا سـانتا كروس30 
و ژان ُدژونـس.31 در اینجـا قابـل ذكـر اسـت كـه بعد از 
رنسـانس آغازیـن و مترقـی، در آغـاز رنسـانس پسـین 
كـه به مِنریسـم32 شـهره می شـود، هنرمنـداِن دیگر در 
فضایـی متفـاوت، موضوع مطروحة  »شـام واپسـین« را 
تصویـر می كنند كـه حكایـت از دیدگاه هـای نوین آنان 
دارد؛ ماننـد جاكوپـو تنتورِتو، والنتیـن ُد بولوین،33 پیتر 

27. Andrea Solari )1460–1524(
28. Giovanni Pietro Rizzoli Giampietrino )1495–1549(
29. Albrecht Durer )1471–1528(, هنرمند آلمانی
30. Girolamo da Santacroce )1480/85–1556(, نقاش ونیزی
31. Juan de Juanes )1507–1579(, نقاش اسپانیایی
32. Mannerism
33. Valentin de Boulogne )1591–1632(, هنرمند امریكایی 

تصویـر 1. دخمـة زیرزمینـی و گور هـای مكعـب وار معـروف بـه كاتاكومـب، متعلق به 
)URL 1( صدر مسـیحیت، روم باسـتان، مأخـذ

تصویـر2. اتاقك هـای تدفینـی )معروف بـه كوبیكولـوم(، متعلق به صدر مسـیحیت، روم 
)Ibid( باسـتان، سـن ِژنرو، مأخذ
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پُـل روبنـس،34 بنجامیـن وسـت،35 فرییتس فـون اود،36 
جیمـز تُیسـت،37 پاسـكال آدلـف دا گنـان بـووره،38 یـا 
نقش برجسته سـازانی چـون آنتونـی ویـروِدک،39 یا هان 
وان میِژریـن.40 در ایـن مسـیر، هنرمندانـی بـه ترسـیم 
شـام واپسـین دل می بندنـد كه به سـبك هایی جدیدتر 
اِمیـل  چـون  به نامـی  نقاشـاِن  ماننـد  دارنـد؛  گرایـش 
نولـده،41 آنـدره ِدرن،42 هـاری آندُرسـن43 و سـالوادور 
دالـی.44 در واقـع، موضـوع شـام واپسـین برگرفتـه از 
رویـدادی نیسـت كه در گذر زمان به فراموشـی سـپرده 
شـود و هنرمندان سراسـر ایـن كرة خاكـی، در هر دوره 
و با هر سـبك و سـیاقی، این واقعة اسـفناک را بارها در 
قالـب شـیوه های نویـن زنـده می كننـد. در همین عصر 
جدیـد، بعضـی هنرمنـدان به علـت اعتقـادات مذهبـی، 
ایـن موضـوع را بـاز هـم در شـكل و قالب های گذشـته 
ارائـه می نمایند؛ مانند واسـیلی نِسـِتِرنكو،45 نقاش روس، 
یـا والدیمیـر زونوزیـن46 یا یـك هنرمنـد روس دیگر كه 

34. Peter Paul Rubens )1577–1640(, نقاش فرانسوی 
35. Benjamin Vest )1737–1820(, هنرمند انگلیسی 
36. Fritz von Uhde )1848–1911(, نقاش آلمانی 
37. James Tissot )1886–1894(, هنرمند فرانسوی 
38. Pascal-Adolf Dagnan-Bouveret )1852–1929(, نقاش فرانسوی 
39. Antoni Wyrodek )1901–1992(, هنرمند لهستانی 
40. Han van Meegeren )1889–1947(, نقاِش ُكپی كار آلمانی
41. Emil Nolde )1867–1956(, هنرمند آلمانی 
42. Andre Derain )1880–1954(, هنرمند فرانسوی
43. Harry Anderson )1906–1996(, نقاش و تصویرگر امریكایی 
44. Salvador Dali )1904–1989(, هنرمند خیال پرداز اسپانیایی
45. Vassily Nesterenko
46. Vladimir Zunuzin 

بـا بهره گیـری از هنـر دیجیتـال تـا حد فضایـی انتزاعی 
پیـش مـی رود و اثـرش را در قالـب هنـری نیمه انتزاعی 
ارائه می كند. گروهی دیگر با سـود جسـتن از » پارودی« 
یـا »نقیضـه«، در ایـن زمینه آثار بسـیاری را می آفرینند 
كـه بـا نگاهـی ظاهـراً ُمضحـك و بـه گونـه ای تقلیـدی 
شـكل می گیـرد؛ مانند اِمیل نولده، اِسـتانلی اِسپنسـر،47 
ِوِرد تِـری،48 انـدی وارهول،49 و بسـیاری دیگر، كه برخی 
از آنـان بـه نوعـی گمنـام مانده انـد )كاشـفی، 1396: 
36(. بـه  هـر تقدیـر، جـودی شـیكاگو و و آذر امـدادی 
نیـز هنرمندانـی هسـتند كـه بـا الهـام گرفتن از »شـام 
واپسـین« لئونـاردو و همزمـان، با بهره گیـری از تكنیك 
چیدمـان، آثـاری ارائـه نموده اند كـه چه از نظـر مفهوم 
و چه از نظر تكنیك، بسـیار متفاوت از آن چیزی اسـت 

كـه هنرمنـدان یاد شـده بـه اجـرا در آورده اند.

47. Stanley Spencer )1891-1959(
48. Vered Terry 
49.  Andy Warhol )1928–1987(

تصویـر 3. احتمـاالً نقـش اولیـن عشـای ربانـی )غـذای خداونـدی( در اتاقك هـای 
)URL 2( اواخر سـدة دوم میالدی، پرسـیال، روم باسـتان، مأخذ ،)تدفینی )كوبیكولوم
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بـرای راه یافتـن بـه عواملـی 
كـه تأثیراتـی شـگرف در بـه 
وجود آمدن »شـام واپسـین« 
داشته اند، جا دارد ابتدا نگاهی 
بـه سـبك هایی انداختـه شـود كـه در قـرون متمادی 
شـكل می گیرنـد و هنرمندان بسـیار، این آخرین شـام 
تاریخـی را - بـا توجـه بـه سـخنان حضرت مسـیح كه 
در ایـن آخریـن شـام بیـان می كنـد - بـه شـیوه های 
مختلـف آزموده انـد كـه بی تردیـد از تنـوع فرهنگ هـا، 
سـنت ها و آداب و رسـوم خویش در فضا سازِی آثارشان 
بهـره می گیرنـد. در واقـع، بعـد از اثـر شـكل گرفته در 
دخمـة یاد شـده - یـا به عبارتـی دیگـر اتاقـك تدفینی 
از دسـتاورد های  هنرمنـدان  نه تنهـا    - )كوبیكولـوم( 
قـرون وسـطی، رنسـانس آغازیـن، مترقـی و پسـین 
) مِنریسـم( و در پـی آن از سـبك هایی ماننـد باروک50  
و روكوكـو51 اسـتفاده می نماینـد، بلكـه چنـدی بعد، از 
اكسپرسیونیسـم،53  سمبلیسـم،52  چـون  سـبك هایی 
یـا  ابستراكسیونیسـم56  سوررئالیسـم،55  كوبیسـم،54 
اكسپرسیونیسـم متأخر، به صورت تجسـمی و سرانجام 
از هنـر چیدمـان سـود می جوینـد. درشـكل گیری آثار 
50. Baroque
51. Rococo
52. Symbolism
53. Expressionism
54. Cubism
55. Surrealism
56. Abstractionism

هنـری از چنیـن حكایتـی بایـد گفت: حضرت مسـیح 
بـرای اجـرای »عشـای ربانـی« در میان حواریـون قرار 
از شـما مـرا  می گیـرد و بـه آنـان می گویـد: »یكـی 
تسـلیم دشـمن خواهد كرد.« و این گفته سـبب شـور 
و هیجانـی وصف ناپذیـر در میـان حواریـون می گـردد.

هلـن گاردنر، نویسـندة كتاِب تاریخِی  هنـر در گذر زمان 
دربـارة تأثیـرات ایـن بیانـات درمیـان حواریـون چنیـن 
می نویسـد: » موجـی از هیجـان، گـروه را بر می آشـوبد و 
هـر حـواری از خـود یا از حـواری كنارش می پرسـد: " آیا 
این منم؟" سـپس مسـیح نـان را پاره كـرد و گفت: " این 
اسـت بدِن من" و شـراب را در پیاله ریخت و گفت: "این 
اسـت خـوِن مـن" و "ایـن آئین را بـرای یـادآوری من به 
جـا آوریـد"« )گاردنـر، 1365: 419(. حضرت مسـیح در 
ادامة سـخنانش خطاب بـه حواریونش می گویـد: » بنگر! 
دسـت كسـی كـه مـرا تسـلیم دشـمن می كنـد در كنار 
مـن و روی میـز اسـت« ) همـان، 419(. بدیـن ترتیـب 
ایـن پیـش داورِی وی انگیـزه ای می شـود كـه هنرمندان 
در سراسـر گیتـی بارهـا بـه ایـن موضـوع بپردازنـد و به 

گونه هـای مختلـف آن را بـه نمایـش در آورند.
تصویـری كـه در درون دخمة زیرزمینـی نقش گردیده 
)تصویر 3( و شـاید اولین تصویر از عشـای ربانی باشـد، 
بـرای ایجـاد تعـادل توجـه هنرمند بـه قرینـه وار بودن 
پرسـوناژها می باشـد. در ایـن اثـر تصویـر پنـج حواری 
را در سـمت راسـت و سـه حـواری دیگـر را در سـمت 

بررسی عوامل تأثير گذار 
در آثار »شام واپسين« و 

»ضيافت شام«
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چـپ حضرت مسـیح می تـوان نظـاره نمود؛ تقسـیمی 
كـه بعدهـا به صورتـی دقیق تـر، در اكثر آثـار مربوط به 
»شـام واپسـین« دیـده می شـود. هرچنـد كـه گروهی 
به علـت  بقیـة حواریـون  از  را  "یهـودا"  هنرمنـدان  از 
خیانتـی كـه می كنـد جـدا می سـازند، چـرا كـه او را 
از خـود نمی داننـد. بـه همیـن علـت وی را در مقابـل 
حضـرت یـا در فضایی مجزا بـه نمایـش می گذارند كه 
ایجـاد تعـادل، بدون توجـه به قرینه وار بودن اثر شـكل 

می گیـرد )همـان، 37(. 
در تركیب بنـدی اثـری كـه لئونـاردو داوینچـی ارائـه 
می كنـد همة حواریـون در كنار حضرت مسـیح نقش 
شـده اند كـه حالتـی قرینـه وار را تشـدید می نمایـد 

)تصویـر 4(.

در واقع آنچه كه جودی شـیكاگو نیز در شـكل بخشـیدن 
به چیدمان »ضیافت شـام« انتخاب می كنـد نه تنها دوری 
جسـتن از مسـیحیت و كنـار گذاشـتن تصاویـر حضـرت 
مسـیح و حواریون اسـت، بلكه در قسـمت نخسـت مثلث 
انتخابـِی خـود اشـكال نمادیـن و نام هـای  اسـطوره ای و 
الهه هـای گوناگـون - مانند الهة باروری، ایشـتار،57 الهة مار 
و غیـره - را بـه صحنـه می كشـد و در قسـمت دوِم همان 
مثلـث، همـان اشـكال رمـزی را می نمایانـد و از اسـامی 
زنان نامی و مشـهوری همچون تئـودورا،58  الیزابـت اول،59 
آرتمیسـیا جنتیلشـی60 و بسـیاری دیگـر سـود می جوید. 

57. Ishtar
58. Theodora,  .ملكة قدرتمند روم شرقی كه در امپراطوری بیزانس حكومت می كرد 
59. Elizabeth 1 of England )1533–1603(, .ملكة انگلستان كه زنی پرنفوذ بود 
60. Artemisia Gentileschi )1593–1653(,

 یكی از زنان نقاش ایتالیایی قرن هفدهم میالدی و فعال در سبك باروک

 )Ibid( تصویر 4. لئوناردو داوینچی، »شام واپسین«، 98-1495م، نقاشی دیواری در كلیسای سانتا ماریا دل گراتسیه، میالن، مأخذ
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او در سـومین قسـمت مثلـث، صحنه هایـی نمادیـن را به 
تصویـر می كشـد و نـام برخـی از زنـان پیشـرو را - كـه از 
عصـر انقـالب تـا آغـاز قـرن بیسـتم ادامـه می یابـد – بـه 
كار می گیـرد؛ مانند آنا هاچینسـون،61 كارولین هرشـل،62 
امیلـی دیكینسـون،63 جرجیـا اوكیـف64 و تعـدادی دیگر. 

اكبـری و هاشـمی در ایـن بـاره چنین می نویسـند: 
یكـی از آثـار هنری فمینیسـتی كه نظر جهانیـان را به 
خـود جلـب كـرد،  چیدمـان »ضیافت شـام« شـیكاگو 
از دسـتاورد های  به منظـور قدردانـی  اثـر  ایـن  اسـت. 
پنهـان برجسـته  ترین زنان تاریخ سـاخته شـده اسـت. 

61. Anne Hutchinson ) 1591–1643(
62. Caroline Lucretia  Herschel )1750–1848(
63. Emily Elizabeth Dickinson )1830–1886(
64. Georgia Totto O’Keeffe )1887–1986(,

  نقاش امریكایی صاحب مدال آزادی و مدال ملی هنر 

»ضیافت شـام« میز مثلثی شكل اسـت كه مجموعاً 39 
ظـرف بـه یـاد 39 زن منحصر به فرد تاریـخ روی آن قرار 
گرفتـه و نـام  999زن دیگـر بر سـنگ مرمر كـف آن و 
میان اضالع مثلث نوشـته شـده اسـت. بر روی این میز 
بـرای هـر جایگاه یك جـام طالیی، وسـایل غذا خوری و 
یـك ظرف چینی نقاشی شـده در نظر گرفتـه و طراحی 
خـاص و نمادیـن هـر ظـرف تداعی كننـدة شـخصیت، 
ویژگی هـا و موقعیت هـای فرد مـورد نظر اسـت. زیر هر 
ظـرف یك پارچه گلدوزی شـده، همراه بـا نام مهمان به 
روی آن قـرار دارد. هنرهـای به كار رفته در این اثر، مانند 
سـرامیك، چینی سـازی، نقاشـی، خیاطی و گلدوزی به 
كارهایـی اشـاره دارد كـه زنـان در طـول تاریـخ بـه آنها 

اشـتغال داشـته اند )اكبری و هاشـمی، 1389: 97(.

 به هـر تقدیـر می توان گفـت كه چیدمان شـیكاگو با توجه 
به سـه بعدی بودن آثارش و سـود جسـتن از خیـل نمادها 
با آثار هنرمندان گذشـته بسـیار متفاوت اسـت )تصویر 5(.

هنرمنـد  شـیكاگو  جـودی 
معاصـر امریكایـی در 1939م 
در شـیكاگو - واقـع در ایالـت 
ایلینوی65 - چشـم بـه جهان 

گشـود و در 1960-69 م به فراگیری هنر های تجسـمی 
در دانشـگاه كالیفرنیـا پرداخت و موفق بـه دریافت فوق 
65. Illinois

تصویر 5. جودی شیكاگو، چیدمان ضیافت شام، )اجرا(1974م، )نمایش( 1979م، 
)URL 3( موزة بروكلین، نیویورک، مأخذ

نگاهی به اثر 
»ضيافت شام« 
جودی شيکاگو
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لیسـانس شـد.. جـودی شـیكاگو متعاقبـاً بـا تشـكیل 
انجمن هـا وگروه هـای مختلف فمینیسـتی بـه برگزاری 
نمایشـگاه های متعدد اقـدام نمود تا بتوانـد جایگاه زنان 
شـاخص و به خصوص زنان هنرمنـد را در جامعه تثبیت 
كنـد. از آثـار او می تـوان بـه چنـد نمونـه اشـاره نمـود 
كـه فیگوراتیـو اسـت؛ ماننـد چهرة یـك مرد كه از سـه 
زاویة گوناگون كشـیده اسـت. در سـمت راسـت و چپ 
ایـن تصویـر چشـم ها و لب هـای پرسـوناژ  گویـی فریاد 
می زنند، لیكن در وسـط نقاشـی، پرسـوناژ با چشم هایی 
بسـته حالتـی گریـان و نـزار را بـه نمایـش می گـذارد 
)تصویـر 6(. در اثـری دیگر، اجزای متالشی شـدة بدن را 
به تصویر می كشـد كه حشـرات گزنـده در حال گزیدن 
پـای فـرد متالشی شـده هسـتند )تصویـر7(. او در ادامه 
نیـز بـا تضعیـف ارزش های فیگوراتیو و با سـود جسـتن 
از لیتوگرافـی به نمایـش دو چهره می پـردازد كه حالتی 
تخـت، هندسـی وكاماًل سـیلوئتوار66 به خـود گرفته اند 
)تصویـر 8(. وی پـس از دور شـدن از فضـای فیگوراتیـو 
- یـا بـه دیگـر سـخن، طبیعت گرایانـه - بـدون انتخاب 
عنـوان، عناصری تزئینـی را به صحنه می كشـاند كه در 
این گونـه آثـار حركت هـای دوار را در فضایـی مربع گون، 
یـا چرخش هـای مارپیـچ را در محیطـی بیضـی وار بـه 
تصویـر می كشـد كه نشـان دهندة دوری جسـتن وی از 
انتخـاب »عنـوان« و همزمـان، توجـه نمودن بـه عناصر 
و فضاسـازی های هندسـی اسـت )تصویرهـای 9 و 10(. 
66. Silhouette

)Ibid( تصویر 6. جودی شیكاگو، چهرة یك مرد از سه زاویة گوناگون، مأخذ

)Ibid( تصویر 7. جودی شیكاگو، اجزای متالشی شدة بدن ]بخشی از اثر[، مأخذ

)Ibid( تصویر 8. جودی شیكاگو، دو پرسوناژ، مأخذ
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او در ادامـة فعالیتـش بـه هنـر چیدمان عالقـه ای وافر 
سـفالین،  ظـروف  به كارگیـری  طریـق  از  و  می یابـد 
سـود  و  ظریـف  بافته شـدة  پارچه هـای  و  چینـی 
جسـتن از نقاشـی اثـری بـه نـام »ضیافـت شـام« را 
بـه سـال 1979م در نیویـورک بـه تماشـا می گـذارد. 
وی در چیدمـان ایـن اثـر، ضمـن بازگشـت بـه فضای 
فیگوراتیـو،  عناصـر  به كارگیـری  و  طبیعت گرایانـه 
نه تنهـا مجـدداً به انتخـاب »موضوع« اهمیـت می دهد 
بلكـه عنوان هـای بسـیاری نیـز در زیـر چتـر موضـوع 
اصلـی او قـرار می گیرنـد. وی با سـود جسـتن از پیكر 
انسـان، بخشـی از بـدن را در داخل بشـقاب به نمایش 
می گـذارد كـه گویـی نوعی مـواد غذایی بـرای خوردن 
بـا كارد و چنـگال اسـت و تجسـم نمودن جـام طالیی 
نیـز در باالی هر بشـقاب برای نوشـیدن بـه كار می آید 
)تصویرهـای 11 و 12(. بـه هر تقدیر بـرای درک بهتر 
اندیشـه و برداشـت های حیرت انگیـز ایـن هنرمنـد در 
ایـن اثـر به چند تصویـر كـه از نزدیك گرفته شـده اند 
توجـه می گردد: تصویر 13 نشـان دهندة دو قسـمت از 
كل مجموعـة »ضیافت شـام« به شـكل نمادین اسـت. 
در واقـع سـود جسـتن از ارزش هـای نمادیـن، بیانـی 
تـازه  اسـت كـه جودی شـیكاگو در تجسـم بخشـیدن 
بـه زنـان پرآوازة گذشـته بـه كار می گیرد و آنهـا را در 
خاطره هـا زنـده می كنـد. در تصویر 14 جایـگاه اِمیلی 
دیكینسـون، زن شـاعر امریكایی، را به صورت سمُبلیك 

)Ibid( تصویر9.جودی شیكاگو، بدون عنوان، 1973م، مأخذ

)Ibid( تصویر10. جودی شیكاگو، بدون عنوان، مأخذ
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تصویر 11. جودی شیكاگو، چیدمان ضیافت شام، )اجرا( 1974م، )نمایش( 1979م،
)Ibid( موزة بروكلین، نیویورک، مأخذ

تصویر 12. چیدمان ضیافت شام ]بخشی از اثر[

تصویر 14. بخشی از چیدمان ضیافت شام ]جایگاه اِمیلی دیكینسون[تصویر 13. چیدمان ضیافت شام ]بخشی از اثر[
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می تـوان دیـد كه در اشـعارش بـه امیال درونی انسـان 
.)URL 4( و بـه مـرگ و جاودانگـی می پرداخـت

در تصویـر 15 جایـگاه سـوژورنِه تـروث67 زن امریكایی 
افریقایی تبـار را نیـز به صـورت  راز گونـه می تـوان نظاره 
نمـود. او طرفدار برانداختـن بردگی در آن دیار بود و در 
تحقق بخشـیدن به این موضوع بـه فعالیت می پرداخت 
)URL 5(. در تصویـر 16 نیـز جایـگاه اِلِنـور اِكویِتـن،68 
ملكـة پرنفـوذی را بـه شـكل نمادین می توان مشـاهده 
كـرد كـه زنی بسـیار با اقتـدار بـود. او در سـال 1137م 
بـا لویی هفتـم،69 پادشـاه فرانسـه، ازدواج می كنـد و تا 
سـال 1152م ملكـة فرانسـه باقـی می ماند. سـپس در 
سـال 1154م با هانری دوم،70 پادشـاه انگلستان، ازدواج 
می نمایـد و تـا سـال 1189م به عنوان ملكـة انگلیس به 
زندگـی خـود در انگلسـتان ادامـه می دهد. وی نقشـی 
بسـیار پُررنـگ در امـور سیاسـی قـرون وسـطای اروپـا 
داشـت )URL 6(. در تصویـر 17 همان گونـه كـه قبـاًل 
اشـاره شـد، جایـگاه آرتِمیسـیا ِجنتیلِشـی را به صورت 
كنایـه ای می تـوان رؤیت كـرد. در واقع، زن نقاشـی كه 
در اثـری بـه نام »قتـل هولوفرنـس توسـط جودیث«71 
اشـاره ای بـه گذشـتة خـود دارد، برای به قتل رسـاندن 
هولوفرنـس كـه یـك فرمانـدة نظامـی بـود، زن دلیر و 
67. Sojourner Truth or Isabella Baumfree )1797 – 1883(
68. Eleanor of Aquitaine )1122 – 1204(
69. Louis VII of France )1120 – 1180(
70. Henry II of England )1133 – 1189(
71. Judith Slaying Holofernes

بی پروایـی بـه او نزدیـك می شـود و در شـبی كـه وی 
كامـاًل مسـت بـه خواب رفته اسـت سـر وی را از بدنش 
بـرای ترسـیم  آرتِمیسـیا ِجنتیلِشـی  جـدا می نمایـد. 
فرمانـده ای كـه گردنـش بریده می شـود از چهرة مردی 
اسـتفاده می كنـد كه در زندگـی واقعی اش بـه او تجاوز 
كـرده بـود؛ یعنـی معلـم سـر خانه ای كـه تمـام عمـر، 
نفـرت نقـاش را برمی انگیخـت. وی در ایـن اثر، خودش 
را در حـال بریـدن سـر فرمانـده بـه تصویـر می كشـد 
)URL 7(. درتصویـر 18 آسپاسـیا،72 زن فیلسـوفی را 
بـه صـورت سـمُبلیك می نمایاند كـه اهل یونـان بود و 
ُسـقراط73 و پِریكلِـس74  در مدرسـه ای كـه وی در آتـن 
بنـا نهـاده بـود رفت و آمـد می كردنـد. سـرانجام، بعـد 
از جـدا شـدن پِریكلِـس از همسـرش او بـه زندگـی بـا 

.)URL 8( پِریكلِـس می پـردازد

آذر امـدادی، هنرمنـد ایرانی 
بـه  نـام  چیدمانـی  در  نیـز 
نه تنهـا  شـام«  »مهمانـی 
داوینچـی  واپسـین  شـام  از 

الهـام می گیـرد و بـه تركیب بنـدی داوینچـی به وضوح 
نزدیـك می شـود، بلكـه بـا توجـه بـه نـگاه و تفكـرات 
فمینیسـتی خـود، در بخشـی از آثـارش كـه به صـورت 

72. Aspasia )470–420 BC(
73. Socrates )470–399 BC(
74. Pericles )495–429 BC(

نگاهی به اثر
»مهمانی شام« 
آذر امدادی
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تصویر 15. بخشی از چیدمان ضیافت شام ]جایگاه سوژورنِه تروث[

تصویر 18. بخشی از چیدمان ضیافت شام ]جایگاه آسپاسیا[تصویر 17. بخشی از چیدمان ضیافت شام ]جایگاه آرتمیسیا جنتیلشی[

تصویر 16. بخشی از چیدمان ضیافت شام ]جایگاه اِلِنوراِكوئیِتن[
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یك واریاسـیون75 ارائه گشته اسـت، سعی در جایگزین 
كـردن زنـان به جـای مـردان )حواریـون( دارد. در ایـن 
چیدمـان، زنـان با یك پوشـش هم رنـگ ) نسـبتاً تیره( 
بـه نمایـش درآمده انـد و فقـط فضـای بیرونـی - كه از 
پنجره هـای مقابـل دیـده می شـود - از رنگ آسـمان و 
زمیـن ) آبی و سـبز( برخوردار شـده اسـت. پرسـوناژ ها 
همگی در سنین جوانی، گاه نیز مشابه یكدیگر به دیده 
می نشـینند؛ گویـی كه زنان همچون »شـام واپسـین« 
داوینچـی در مـورد یـك واقعه بـه گفتگو نشسـته اند و 
محلـی كـه آنـان قـرار گرفته انـد نیـز مانند اثـر وی در 
محیطـی محصـور، بسـته و تاریك مجسـم شـده اند كه 
در ایـن اثـر به خوبـی وجـوه اشـتراک و افتـراق آنهـا را 
بـه نمایـش می گـذارد )تصویـر 19(. وی در ادامـة ایـن 
راه ضمـن حفـظ بسـیاری از ویژگی هـای تركیب بندی 
داوینچـی، از گونه گونـی رنگ هـا، نـه در فضـای بیرونی 
75. Variation, 

 به وجود آوردن تغییرات و گونه گونگی در تركیب بندی یك مجموعه از طریق یك عنوان 
یا یك موضوع واحد 

بلكـه در نشسـت پرسـوناژها بهـره می گیـرد و هر كدام 
را در قالبـی رنگی ارائه می كنـد )تصویرهای 20 و 21(.

وی سـرانجام كبوتـران را در ایـن جایـگاه قـرار می دهد 
كـه در بسـیاری از فرهنگ هـا نماد عشـق تلقی گشـته 
و در چیـن باسـتان سـمبل بهـار و در اسـالم حامـی 
روسـتاییان خوانده می شـود. ژان شوالیه نویسندة كتاب 

فرهنـگ نمادهـا نیـز در این بـاره چنین می نویسـد:
 كبوتـر در افواه به عنوان یك سـاده لوح معروف اسـت، 
امـا بـا نگاهـی شـاعرانه آن را نماد عشـق دانسـته اند. 
نرمـی حـركات كبوتـر باعث هریـك از ایـن دو تعبیر 
در مـورد ایـن پرنده شـده اسـت، نمادگرایی عشـق را 
بـا وضـوح بیشـتر می تـوان در جفـت كبوتـر هـا دید 
]...[ درنمادگرایـی مسـیحی كبوتر كـه در عهد جدید 
مظهـر روح القـدس اسـت، نمـاد خلـوص، سـادگی و 
حتـی هنگامـی كـه شـاخة زیتـون را به كشـتی نوح 
مـی آورد، نمـاد صلـح، هماهنگی، امید و خوشـبختِی 
بازیافتـه اسـت ) شـوالیه و گربـران، 1385: 525 و 526(.

تصویر19. آذر امدادی،مهمانی شام، چیدمان از طریق به كارگیری قطعه های گوناگون عكس
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تصویر 20. آذر امدادی،مهمانی شام، چیدمان از طریق به كارگیری قطعه های گوناگون عكس

تصویر 21. آذر امدادی، مهمانی شام، چیدمان از طریق به كارگیری قطعه های گوناگون عكس

تصویر 22. آذر امدادی، مهمانی شام، چیدمان از طریق به كارگیری قطعه های گوناگون عكس
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امـدادی در ایـن تصویـر نه تنهـا بـه نمایـش نُـه كبوتـر 
اكتفـا می نمایـد، بلكـه شـش كبوتـر آن بـا بال هـای بـاز 
درحـال پرواز به صحنه كشـیده شـده اند و سـه كبوتر در 
پیش زمینـة پرده به روی میز در همان محیط بسـته قرار 
گرفته انـد، لیكن رنـگ تمامِی كبوتران را سـفید برگزیده 
اسـت )تصویر 22(. نویسـندة مذكـور در بـارة نماد پردازی 
رنگ هـا در فرهنگ هـای گوناگـون نیز چنین می نویسـد:

سـیاه نمـاد زمـان و سـفید نمـاد بی زمانـی اسـت ]...[ 
سـفید و سـیاه نماد دوگانگی وجود انسـان اسـت ]...[ 
سـیاه نشـانة نیرو های شـبانه، منفـی، پس رونـده، و رو 
به خرابی اسـت. سـفید نشـانة نیروهای روزانه، مثبت، 
پیش رونده و رو به تكامل اسـت ]...[ در سـنت مسیحی 
رنـگ همـراه بـا نـور خلـق شـده اسـت ]...[ نقاشـان 
مسـیحی به انعكاس نـور خداوندی كه سـاختار نورانی 
جهان اسـت حسـاس تر هسـتند ]...[ تدریجاً سـفید به 
پدر، آبی به پسـر و سـرخ به روح القدس منسـوب شد. 
متعاقبـاً سـفید رنـگ ایمـان و سـرانجام رنگ عصمت 
انگاشـته شـد. همچنیـن رنگ ها در بـازی نور و سـایه 
نماد نیرو های عروج و صعود هسـتند. در سـنت اسـالم 
]...[ سـفید رنگ نور و درخشـش اسـت ]...[ در مراسـم 
ازدواج در روسـتا ها به عروس شـیر، آرد، پشـم سـفید، 

تحفه می دهنـد )همـان، 345-50(.
 در اثـر امـدادی نیـز انتخاب رنگ سـفید بـرای كبوتران 
بی تردید اشـاره بـه عصمت، پاكی و بی گناهـی زنان دارد.

بـا توجـه بـه آنچـه در ایـن 
مقالـه مطرح گردیـد به خوبی 
آثـار  سـاختار  می تـوان بـه 
موسـوم به »شـام واپسـین«، 

لئونـاردو داوینچـی، »ضیافـت شـام« و »مهمانـی  اثـر 
شـام«، آثـار جـودی شـیكاگو و آذر امـدادی، بـا رویكـرد 
بـه تأثیراتـی كـه هنرمنـدان از دیدگاه هـای مذهبـی و 
گوناگـون  فرهنگ هـای  لـوای  در  سـنتی،  ارزش هـای 
گرفته انـد از یـك سـو، و در جسـت و جوی نوگرایـی و 
رسـیدن بـه بیانـی تـازه بوده انـد از دیگـر سـو، واقـف 
گشـت. بدین منظور ابتدا به  سـؤاالت مطرح شـده در این 
تحقیق پاسـخ داده می شـود كه راه گشـای ابهامات بسیار 
در ایـن زمینـه اسـت. جهت پاسـخگویی به اولین  سـؤال 
بایـد گفت كه در شـكل گیری اندیشـه و فضا سـازی های 
به وجود آمـده در آثـار یاد شـدة هنرمندان در طـول تاریخ 
نه تنهـا اكثـر هنرمنـدان همیشـه بـه ارزش هـای نهفتـه 
در آثـار هنرمنـداِن قبـل از خـود توجـه داشـته اند، بلكه 
به علـِت گیرایـی و اهمیـت بیش از حد این موضوع، شـام 
واپسـین را در سراسـر گیتی، از طریق به كارگیری شـیوه، 
سـبك و تكنیك هـای گوناگـون بارهـا از نـو آزموده انـد و 
چـه بسـا هیـچ گاه چنین آزمونـی انتهـا نخواهد داشـت. 
در پاسـخ بـه دومیـن  سـؤال باید چنیـن اظهـار نمود كه 
بی  تردیـد نه تنهـا برداشـت های نوین هنرمندان یاد شـده 

نتيجه گيری
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نتیجـة تغییـر و تحـوالت فرهنگی و اجتماعـی گوناگون، 
آداب و رسـوم متعـدد، همچنین اختراعات و اكتشـافات، 
پیشـرفت علـوم و فنون بـوده، بلكه هنرمنـدان مطروحه 
تحـت تأثیـر نظریـات و رویكردهـای مختلـف امـروزی، 
تفكـرات و دیدگاه هـای فیلسـوفان، ادیبان و دانشـمندان 
نیـز قـرار داشـته اند. بـه هـر تقدیـر جـودی شـیكاگو بـا 
انتخـاب موضوع یاد شـده توانسـته اسـت بـا ارائـة این اثر 
شـاخص باب تفكـرات تازه ای را به روی مخاطب بگشـاید. 
در پاسـخ به سومین  سؤال باید گفت كه هنرمند توانسته 
اسـت بـا انتخاب چیدمـان و همزمـان اسـتفاده ازُ كالژ و 
به ویـژه سـه بعدی نمـودن اثر، گامـی جدیـد در هنرهای 
تجسـمی جهـت درک و دریافـت نیـت هنرمنـد بـردارد. 
سـرانجام بـا وصفـی كه گذشـت می تـوان چنیـن نتیجه 
گرفـت كـه آثـار شـكل گرفته بـا موضوع شـام واپسـین، 
دربرگیرنـدة  ظاهـری،  همسـانی ها ی  داشـتن  ضمـن 
اختالفات بنیادی و ذاتِی بسـیاری با یكدیگر هسـتند. لذا 
در ادامـه، برای روشـن شـدن دگرگونی های شـكل گرفته 
در دوران یاد شـده، اجمـاالً بـه وجـوه اشـتراک و افتـراق 
آنهـا اشـاره می شـود. همچنیـن امیـد مـی رود تحقیـق 
حاضـر كه در زمینة بررسـی سـاختار بصری آثار موسـوم 
بـه »شـام واپسـین«، »ضیافت شـام« و »مهمانی شـام« 
اسـت، باعث انگیزه و دسـت مایه ای شـود تا پژوهشـگران 
و صاحب نظـران آتـی، این موضـوع را موشـكافانه  تر مورد 
پژوهـش قـرار دهنـد تـا نـكات بسـیار ارزشـمند دیگری 

از طریـق تحلیـل فضا هـای یاد شـده عمیقـاً  آشـكار و 
رمز گشـایی گـردد و سـرانجام با كشـف واقعیت هایی كه 
تـا اكنـون محققـان بـه آنهـا دسـت نیافته انـد، راهـی به 

شـناخت بهتـر ایـن گونه آثار گشـوده شـود. 

وجوه اشتراک
1. انتخـاب موضوعـی واحد كه در آثار جودی شـیكاگو 

و آذر اِمـدادی می تـوان دید. 
2. به كار گیـری چیدمـان وُ كالژ كـه به عنـوان سـبك و 
تكنیك در آثار شـیكاگو و اِمدادی قابل مشـاهده اسـت. 
3. بهره گیـری از رنگ هـای نمادیـن و رمـزی كـه در 
تعـدادی از آثـار ایـن دو هنرمنـد می توان رؤیـت كرد.

4. سـود جسـتن از زمینه هـای تقلیـدی كـه در آثـار 
آنـان بـه وضـوح می تـوان نگریسـت.

وجوه افتراق 
1. به كارگیـری اصـول سـه بعدی در اثر شـیكاگو و اصول 

دوبعدی در آثـار اِمدادی
2. سـود جستن از سرامیك، ظرف چینی، پارچة بافته شده 

در اثر شـیكاگو و بهره گیری از عكاسی در آثار اِمدادی 
3. بهره گیـری بخشـی از بـدن در اثـر شـیكاگو و سـود 

جسـتن از كل پیكـره در آثـار اِمدادی
4. به كارگیـری حركت های هندسـی در اثر شـیكاگو و 

هنر و صنعـت دیجیتال در آثـار اِمدادی 
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