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 مرگ وانیتاس؛ نجوای

 ی بازنماییتحول بصری مرگ در حیطه

 میلاد سیاح
 

 متاید مصر  .گرفهنر پ  تاریخ در نقاط عطف ای  پیوند را  توانم  امایه میان آورد سین   تاریخ هنرپهناور  یگسیتر در  و مرگ جاننقاشی  بییت  ی  پیوند از تواناگر ن
از سید اویری تصآنان ای جادوی  قائل یودند. جنیهصیریان یرای یازنمای  اشییاخ نان   و روزمر  م. دانسی  ای  پیوندهای تری  نمونهقدیم  یرتوان شیاهدی را م  یاسیتان

 استانی هنر یونان و رومدر . کشیدندم یرای آسایش ندایان  ،و زندگ  پس از مرگ« کا»در راستای اعتقاد یه را  ، کوز  و ظروف نانهگوش  گاوان ور، نان،  یانجیر، نوشه
در . ها یودتانگورسچون عموم  ی هامکان ینشای  کارکرد تزیین ، آذی  نیز در قرون وسطاشد. م  یهر  یرد  یرای تزیی  مقایری از اشیاخ روزمر  ترگرایانهواقع از تصیاویر

ه نام ینوع  هنر تمثیل  پس از ای  دور  هستیم.  ها، میلمان و وسایل نانهسردر نانه رپسیند شیدن اشییاخ مکایری یه شیکل جمجمه یا اسیتنوان دای  دور  ما شیاهد عامه
 های مصور مذهی  در اوانر قرون وسط های ای  تصاویر یه کتابریشیه که سیریرآورد مرگ در یرایرگریزناپذیری انسیان جهانشیموی  مرگ و  یا مضیمون «رقص مرگ»
 .  شدحضور مرگ  آورپیامروزمر  اشیاخ  نوع ناص  از یازنمای مشنصاً پس از رنسانس اما گردد. م یاز

 
توانیم ی وییم  م نیتا  دس  یزنیم،یه تفسیری نمادی  از آثار واای منسوخ، شیو اگر نطر کنیم و نماید که نقاشی  وانیتا  در پ  نمایشی  نمادی  از مرگ اس . چنی  م 

حشرة  پلاسید  و میوةنما، نقشه، گوی یلوری ، شمع ناموش، دود، مرگ دیای  دارد. جمجمه، اسیتنوان، سیاع  شین ، قط  یای  سیی  یر ناپایداری عمر و گریزناپذیرکه 

پیام مشترک در  (Momento Mori)مرگ را دریاب . اندحفظ کرد  از قرن شانزدهم یه یتدهای وانیتا  اسی  که مضمون واحدی را مرد  عناصیر تکرارشیوندة نقاشی 

 نواند.ر اس  که یینند  را یه تأمل و درنگ در یاب مرگ فرام پس ای  آثا
 

راست  اما ی جامة مرگ نواهد پوشید و نایود نواهد شد.چیز همهدر نهای   و شیوندیادآور م  که نقاشیان ای  سیی  حضیور نایهن ام مرگ را یه یینند  شیودم گفته  متمویاً

 ؟داردم ن یازنمایانة مرگ در تاریخ هنر یاز تحولما را از درک چنی  تتاریف  از وانیتا  
های وانیتا  نزد نقاشیان هلندی سید  هفدهم را یا آثار تصییویری اوانر قرون وسیط  مقایسیه کرد. اما ننسیی  یاید یاید نقاشی  یازنمای  مرگدر حیطه تحول یرای درک 

 طرح کنیم. مرا  مرگ در ای  دورانهای اجتماع  ملاحظات  در یاب ان ار 

 
کرد. بییتت  که او قادر یه مدانله در آن پذیر شدن مردمان آن دور ، فرد را از بییت  جدا نم ن رش فرد در قرون وسیطا یه مرگ یر تصور جمت  تقدیر دیای  داش . جامته

ای از در پار   . حتافتادفکر گرینت  یا یزرگ داشییت  آن نم  افتاد. انس و ایف  یا مرگ نوع  از پذیرش نظم بییت  یود. از ای  رو او یهای اتفاق م که متجز نیود م ر آن
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  دور )سد  یه همیتری  تصاویر مرگ تری  و ترسیناکعین اییته ای  یه ای  متنا نیسی  هراسی  از مرگ وجود نداشی . . تصیاویر مرگ یا نوع  مطاییه و بنز همرا  یودند
ی  کت  رد. در اوجود داها مکایری و تزئینات کلیساها و قیرستان تصویری ادییات در شید نورد  یا تجزیهشید  و کرمتصیاویر زیادی از جسید مومیای  گردد.یازم چهاردهم( 

های عشق یران یزی در ای  یار  دارد. او متتقد اس  نشانهقرون وسط  تفسیر مناقشه مورختِنِت   .ستاندیکیار  م ها را یه جان انسان ان یزدر وضیت  دهشتناک و رع  مرگ
 .دوشم ن جدا تمییزکاملاً مرگ و زندگ  در دو ساح  مرز قرون وسطا در های نط  مصور نسنه ای ازپار  در جو کرد.وتوان جسی  یه زندگ  را در ای  وحشی  از مرگ م

ئ  در هی مسیل  سییهاه مرگ همچون  ،پیروزی مرگیه نام  پیتر یروگلدر اثری از  یرای نمونه شییود.یر مردم نازل م  ای  دور  مرگ یه صیورت جمت  تصییاویرِ ییشیتردر 
تر  و » همزمان ای  ن رشِنهفته اس .  «وحش  و رضا»نوع  از  ا در ای  ن . یردیورش م یا سریازان دشم   مردم یه رحمانهی  شود کهتصویر م   انسیان هایاسیکل 
 ادامه داش . شانزدهمیه مرگ تا سد   «پذیرش

 
ر در نظ آور و مهی زا، رع کماکان تشویش صیحنه عو  شید. فرد بری  تمایل یاف  یه مرگ متنای جدیدی یدهد و آن را تتای  ینشید. ن رش یه مرگ سید  هفدهمدر 
انیتا  وکند. در چنی  زمان  سییی  نقاشیی  وانیتا  ظهور م شیید. ای عمل  نلاف قاعد  فر  م تر شیید  یود که یه شییکل فزایند تیدیل یه رندادی یا اهمی  اما آمدم 

یه وجه  فردی و نامأنو  تیدیل  رودم مرگ در پردة نماد و پوشیدگ  فرو در یاب مرگ. در ای  وضتی  عصر روشن ریهای های نهفته در ن رشپاسین  اسی  یه تر 
دهد)هر چند در هلند سدة هفدهم کشیدن شمایل و شتائر مسی  از سوی کلیسای کایوی  ممنوع یود( یلکه یه میانج  ارجاع یه امری ایوه  رخ نم « آگاه مرگ»شیود. م 

ن را نما جای آجنیة آیین  ندارند یلکه انتراعات روزِ دوران نظیر کر  زمی  و قط شیود. عناصیر موجود در تصویر دی ر دسیت  و روزمر  نانه نشیان داد  م در دل اشییاخ دم
پذیر یین شتصویرِ یاوقار و پیجای نود را یه تصویر دهشتناک قرون وسطای  یرای یادآوری مرگ  حضور ندارد. یر نلاف گذشته افسیارگسینت   مرگ در ای  آثار .اندگرفته
اح  زیرا ص. سازدم شنص  و فردی  ایاز مرگ چهر  اند،روی میز رها شد  نهوارونای  یا  که آشنائ  اشیا یا   فاسید شید  در یشقابیبذا دةمانیاق تصیویری از . دهدم 

ها پروتستانیسم نود را در مواجه یا مرگ تنفردی  یرآمد  از کنند. ای از او را تداع  م که نابر  اندیزی که یرجای ماند  اشیائ  شنص اشییاخ موجود دی ر حضور ندارد و چ
  وضتی  در ایرساند. مان م صدای نجواگونه نویش را یه گوش ،سکوت  هویناک یسایه در که ،اهریمن  سهاه  از موجودات یموذیانهنه یا جیغ  جا مرگ در این. ییندم 

 .یایندمصون م نود را  رحمانه تقدیرهای ی یرایر ضریهدر و  افتدای ایم  یه یاد مرگ م فاصلهیا هم نریداران ای  آثار 

  
در و گرفته  قرارها نوشتهروی دفتری از دسی  ایجمجمه سیرا  گرف . ل  و گوی یلوری ویوانیتا  یا یه نام  ر کلا پیتِدر اثری از توان م  رایه مرگ  ایای  تحول ان ار 

 نسجم یندی مدر ترکی وارونه  قلم و دوات ، یندِ کلید ونماقط گردوی یازشد ، های همیشی   وانیتا  چون موتیف .شید  اسی  داد  تکیهنای  از شیراب   جامکنار آن 

 ایلوس .موی  در دسی  مشیغول کشیدن تیینیم که یا قلمنقاش را م  تصیویردر گوی یلوری  . نودن ار یه تایلو افزود  شید    نلاف قاعد  اما چیزی اند.قرار گرفته روی میز
ینیم که یا حضور یای را م انسان زند تصویر  سوی از . آوردم پدید را نما وضتیت  متناقض ،دارندرنگ و یوی مرگ یه بور نمادی  میان اشیائ  که در تصویر شنص نقاش 

رد  نود را از مرگ مصون ک یندی اصیل ترکی نقاش یا حضیور ایهیات  نود در نار  از  مرگ، حیاتش را جاودان کرد  و از سیوی دی ر گریزناپذیری   یا مضیموندر تایلوی
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  شد  یه تصویر کشید مرگ چیزی نار  از اشیاخدر ای  وضیتی  پروراند. بلیه یر مرگ را در سیر م سیودای  از جنس عصیر روشین ری یقین  علم یا  نقاشگوی   اسی .
 نیس . 

 
 2651-یروگل تریپ -مرگ یروزیپ
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