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باسًوایی هضوَى شام آخزاس دیدگاُ ٌّزهٌداى هعاصز
ُچکید
ٚ ادٙٔسٙٞ ٔٓاقاس

یااِٟا

د باشتااٞس باشٕ٘ایی ؾاٞ  دزٝ و، اغتٝزد بسزغی لساز ٌسفتٛٔ ا٘یٚداٖ فساٙٔسٙٞ غىٖٛ ؾاْ آخس تٕٛٔه

ٗ بٓاد ایاٝ ی ٔدزٖ باٜزٚ اش دٝ حاَ آ٘ى،ٜدٛی آٖ ٔد ُ٘س بٛٙٓٔ ٝبٙغًی بیؿتس رٚ ٖٚاٖ ٔخاَ دز لسْٛٙ ٝ ب،ٓػتیٞ ٖسی ایؿاٙٞ غبه
ؽ تقمیاك دزٞٚاقاّی ایاٗ پاط

ادٞ  ِرا،فّػفی ٔدز٘ػیٓ اغت

 ی آٖ دز تمابالٝ زیؿٝیاد دزٌیس چاِؽ ٔی ٌسدد وٖٙ اش بٕٛٔه

الٓیاتٚ ٜٕاساٞ ٝ ٘طادی ب، يبماتی، اْتمادی،ٍیٙٞای فسٞ دپازٌیٖٙ ؾاْ آخس دز زاغتای چٕٛ ٔهٝداٖ ٔٓاقس بٙٔسٙٞ  ی ٍ٘سؼٝٙشٔی
ادٖٙ ؾاْ اخس دز آحااز چٕٛ ٔهٝ٘ با تقّیّی ؾٕایُ ٍ٘از،ًّٔب

زٚدٖ نسٕٛ٘ ٗؾٚز زُٛٙٔ ٝ بس ایٗ اغاظ ب.ای بؿس ٔٓاقس اغتٞ

 ٘ماؾیٝ ٔی ٌسدد وٜٓ اؾازٟٔ ٗ ایٝ ٘تایذ ایٗ تقمیك بٚ اٞ ٝاٖ یافتْٛٙ ٝ غسا٘زاْ ب.زد بسزغی لساز ٔی ٌیسدٛٔ  ی ٔٓاقسٜزٚد دٙٔسٙٞ
ٜزد اغاتفادٛای بؿس ٔٓاقس ٔاٞ ٖ وسدٖ بقساٝت بسرػتٟی دز رٖٙ دیٕٛ چاِؽ وؿیدٖ ایٗ ٔهٝای ٔٓاقس اش ؾاْ آخس دز زاغتای بٞ
.لساز ٔی ٌیسد
د ٔٓاقسٙٔسٙٞ،بیٍٞ٘سؼ ٔر، ؾاْ آخس:ای وّیدیٞ ٜاضٚ

Representing the content of “The last supper” from the
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Abstract
The content of “the last supper” has been considered by many artists, and in each
representation we see their contemporary theology and artistic style. For instance, in
medieval era, its divine aspect was more considered, but nowadays, from modern era
afterward, this concept fundamentally involves with challenges stemming from
philosophical confrontation of modernism. Therefore, this study is mainly aimed at
examining the attitude of contemporary artists about the content of “the last supper”
aligned with cultural, ideological, classic, racial fragmentation, as well as realities of
contemporary human beings. On this basis, in order to clarify the emergence of the topic,
the content of “the last supper” is analyzed in artworks of some contemporary artists with
an iconographical look. Finally, in reviewing findings and as a conclusion for the study, it is
noted that contemporary paintings use “the last supper” in order to challenge this
theological content for highlighting crises facing contemporary human beings………………
Keywords: the last supper, theological look, contemporary artist
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هقدهِ
ْٛٙاٖ ؾاْ آخس آؾىازا یه باز ٔرٞبی زا بس دٚؼ ٔی وؿد و ٝپای ٝی آٖ دز ٔساغٓ ْؿای زبا٘ی ٔػیقیت اغات
 ،اِبت ٝایٗ ْٛٙاٖ زیؿ ٝای دیسی ٝٙتس اش ٔػیقیت دازد ،أا ٔقٛز اقّی ایٗ پطٞٚؽ بسزغای رٙبا ٝی تاازیای ایاٗ ٔفٟاْٛ
٘یػت  ،بّى ٝبا زٚیىسدی تقّیّی  ٚتاوید بس آحاز ٙٞسٔٙداٖ ٔٓاقسی وْٛٙ ٝاٖ ؾاْ آخس زا بس آحاز خاٛد ٟ٘ااد ٜا٘اد ،ؾاسایى
ارتٕاِ  ٚفهای غیاغی دٚز ٜی ٙٞسٔٙد ٍ٘ٚسؼ آٟ٘ا ب ٝدیٗٛٔ ،زد بسزغی لساز ٔی ٌیسد .تا لبُ اش لسٖ بیػتٓ ایاٗ ٍ٘اازٜ
حاِتی اش باشٕ٘ایی تىسازی زا ب ٝخٛد ٌسفت ٚ ٝایٗ أس غبب ؾد ٜبٛد و ٝتمسیباً ٘ادید ٜاٍ٘اؾت ٝؾٛد ،ب ٝدیٍس غاٗ ٚالٓیات
ٔفٟٔٛی خٛد زا اش دغت داد ٚ ٜبٛٔ ٝنْٛی وّیؿ ٝای تبدیُ ؾد ٜبٛدِٚ .یىٗ اش لسٖ بیػتٓ تالؼ ٙٞسٔٙداٖ دز آؾاٙاشدایی
ایٗ ٔهٕ ٖٛؾسٌ ِٚسدید تا آٖ زا اش یه حبا

خف ٝوٙٙد ٜو ٝفمى احػاغی اش یه آزأؽ ْؿای زبا٘ی بس پای ٝی تٟٓد باٝ

باٚزٞای ٔرٞبی ٔػیقیت زا ٕ٘ایاٖ ٔی غاخت ،خازد غاش٘د .بس ایٗ اغاظ دز دٚز ٜی ٔٓاقس ب ٝرای باشغاشی ؾاْ آخس
ٔػیح ْٛ٘ ،ی ٔىاؾف ٝی ردید و٘ ٝؿاٖ دٙٞد ٜی پسغؽ ٞای ْٕیك  ٚپیچیدٌی ٞای لسٖ حانس اغت  ،دز شٔی ٝٙی ایاٗ
ٔهٕ ٖٛلساز ٌسفت ٝاغت ،شیسا ٙٞسٔٙداٖ ٔٓاقس ب ٝد٘باَ ا٘ىاز اٍِٞٛای غٙتی ٔفاٞیٓ ٔمدظ ٔػیقیت دز زاغتای ؾىػات
آٖ دز رأٓ ٝی چٙد پاز ٜی ٔٓاقس غس

ٞػتٙد« .بس خال

آٔٛشٞ ٜاای اغاالْ ،اش ُ٘اس ٔػایقیت ،قاٛز

اِٟای ّْای

االيالق ،ؾىُ ا٘ػا٘ی ٔػیح اغت ،بدیٗ غبب دز ٙٞس غسبی ٔٓاقس و ٝزیؿا ٝدز غاٙت ٔػایقیت دازدٕٞ ،ا ٝی ٔهاأیٗ
اقّی بؿسی ٚابػت ٝب ٝبسوت بٟسٌ ٜیسی اش ٕ٘ادٞایی اش ٔػیح اغت ،و ٝایٗ ٔٛن ِٛدز ٔغایس
رٟت و ٝدز ٙٞس اغالٔی ،تزّی ٚحد

با ٙٞس اغالٔی ٞػت اش آٖ

اِٟی دز رٕاَ ْ ُٓ٘ ٚآِ ٔد ُ٘س اغت» (بٛزوٟاز .)19A1:@1،

دز ایٗ پطٞٚؽ غٓی بس آٖ اغت دز ٍ٘اٞی ارٕاِی چٙدیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛاش ؾاْ آخس و ٝتٛغى ٙٞسٔٙداٖ ٔٓاقس ّارالد
دٍٍُ ، 1بي ٍیلیکیٌشّ ، 2زهاى ًیچٍ ، 3یلیام سیلبیٍ ،4الِسٌاٍاٍیک 5ا٘زاْ ؾدٛٔ ٜزد بسزغی لساز ٌیسد  ،آحازی ٔتفاٚ
ٙٞسٔٙدا٘ی ٔتفاٚ

اش

و ٝتٟٙا اؾتسان آٖ ؾاید دز ٘اْ ٘ماؾی ٞای آٟ٘ا باؾد .بٕٞ ٝیٗ ُٔٙاٛز دز ایاٗ پاطٞٚؽ لاساز دادٞاای

ؾاكی ٙٞسٔٙداٖ  ٚدالِت ٞا ٓٔ ٚا٘ی نٕٙی آ٘اٖ اش دیٗ  ٚفهای حاوٓ بس احس آٟ٘ا ٔٛزد بسزغی  ٚتقّیُ لساز ٔی ٌیسد.
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شام آخز :اثز ّارالد دٍٍُ
تَلد  :بیست ٍ ّشتن صاًَیِ ی سال ّشار ًٍْصدٍبیست ٍ شش هیالدیّ /اهبَرگ
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هزگ  :پاًشدّن صٍئي سال ّشارٍ ًْصدٍّشتادٍچْار هیالدی ( حادثِ ی راًٌدگی )
هلیت ٌّ :زهٌد آلواًی
اٌس بتٛا٘یٓ خٛد زا اش ٔسشٞای غٙتی آ٘چ ٝو ٝب ٝؾاْ آخس ؾباٞت داؾتٔ ٚ ٝهأیٙی و ٝؾاْ آخس زا اِماء ٔی ٕ٘اید،
دٚز غاشیٓ ٔی تٛا٘یٓ ب ٝچیصی ٘صدیه ؾٛیٓ و ٝدز ٘ماؾی ٞازاِد ٔی بیٙیٓ ٞ.ازاِد ٔػیقی ٘بٛدِٚ ،ٜی با ایٗ ٘ماؾی خٛد بٝ
ٔاايباٖ ؾٛوی ٚازد ٔی ٕ٘اید  ٚدز ذ ٗٞآٟ٘ا غٛاِی زا دز ٔٛزد اید ٜی خٛد ٍ٘ ٚسؼ رأٓ ٝی غس

ب ٝدیٗ  ٚحهاس

ْیػی ایزاد ٔی وٙد  ،با ٍ٘ا ٜب ٝاحس (تكٛیس )1دٚاشدٔ ٜسد وت  ٚؾّٛاز ب ٝتٗ زا ٔؿاٞدٔ ٜی ٕ٘اییٓ و ٝب ٝدٚز یه ٔیاص باٝ
تكٛیس وؿید ٜؾد ٜا٘دَ .اٞس ٘ماؾی یه بقج ٙٔ ٚاَس ٜزا ٘ؿاٖ ٔی دٞد و ٝتٛغى ٌسٞٚی اش دٚغتاٖ قٛز
أا آ٘چٔ ٝد ُ٘س اغت تٓداد افساد دز تكٛیس اغت و ٝبسابس با تٓداد حٛزیاٖ حهس
ٔسوص تكٛیس ٚرٛد دازد ،أا آیا آٖ قٙدِی خاِی  ،رایٍا ٜحهس

ٌسفت ٝاغت،

ْیػی اغات .یاه قاٙدِی خااِی دز

ْیػی اغت ؟ با وٕی دلت بس ٔیص ٔتٛرٔ ٝی ؾٛیٓ واٝ

غرای زٚی آٖ ؾأُ باؽ ٞایی اش پیىس ٔػیح اغت غس ا ٚدز واغ ٝای بصزي اغت ،لّب ا ٚدز بؿمابی اش لّّ ،یه دغت
ٌؿٛد ٚ ٜیه پای بسید٘ ٚ ٜماؼ وّٕا
«پیىس ٔػیح تمدیٓ ٔی ؾٛد تا قس
ٞای واتِٛیه ٕٞا٘ٙد ٘اٖ  ٚؾسا

ٔسبٛو بٔ ٝساغٓ ْؿای زبا٘ی زا ب ٝقٛز

تقت اِّفُی تكٛیس واسد ٜاغات واٝ

ؾٛد» (وسأّیْٗ ،)1:=A1:?=،ال ٜٚبس پیىس لًٓ ٝلًٓ ٝؾد ٜی ٔػیح ْٙاقس ٘ ٚؿا٘ٝ
٘یص زٚی ٔیص ٚرٛد دازد ،دز آییٗ ٔػیقیت «ؾسا

آید ٘ ٚاٖ ٕ٘ادی اش بدٖ ا ،ٚو ٝایٗ دٕ٘ ٚاد لدز

٘زا

ٕ٘ادی اش خْ ٖٛیػی با ٝؾإاز ٔای

دٙٞد ٜی ْیػی ب ٝؾٕاز ٔی ز٘ٚد» (ٞاَ.)19<A1:?>،

ؾاْ آخس ٞازاِد وٕتس ب ٝیه ٔساغٓ دیٙی اؾاز ٜدازد ،أا یه ویفیت ٔقم ٔستبى با ٔٛناْٛی ٔخاُ یاه ؾااْ غاادٞ ٜآ
٘یػت بّى ٝقٛزتی اش یه ٚاْ ٌیسی ٕ٘ادیٗ اغت و ٝبیا٘ی اوػپسغی٘ٛیػتی دز رٟت بساٍ٘یاتٗ حع ٔااياب ٞ ٚادایت
ا ٚب ٝغٛی تفىسی ضز

بُٛٙٔ ٝز بیاٖ ٔبٕٟی اش ٚنٓیت رأٓ ٝدازدٞ .ازاِد با بیاٖ ازشؾی ٔتٙالم با ؾاْ آخاس ٔػایقی،

اغتٓاز ٜای بازش زا ازئٔ ٝی دٞد بسای د٘یای پع اش ر ًٙإِٓاٖ ،ا ٚبا ٍ٘سؼ ا٘تمادی خٛد بیٙٙد ٜزا ب ٝچاِؽ ٔی خٛا٘اد ،اش
آٖ رٟت ؤ ٝاايب بٕٞ ٝسا ٜآدْ ٞای تكٛیس ؾاٞد ٚالٓ ٝی آدْ خٛازی  ٚتٛحؽ ٔدزٖ رأٓ ٝی ٔكس

ٌسا ٔ ٚادی

- Hamburg
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ٔٓاقس اغتْ ،ال ٜٚبس ٔاايب حهس

ٔػیح ٘یص خٛد ؾاٞد خٛزد ٜؾدٖ خٛد اغتٞ .ازاِد دز ٌفتٍٛیی دزبااز ٜی ایاٗ

تكٛیس تٛنیح داد ٜاغت و« ٝا٘ػاٖ ٔدزٖ حاَس ٞس یه ٕ٘ادی اش یٟٛداٞ 1ػتٙد ،اش آٖ رٟت و ٝدز ٔغس
پیىس ٔػیح دزغت بٕٞ ٝیٗ قٛز

شٔایٗ ٔػایقی

لًٓ ٝلًٓ ٝؾد ٜاغت» (وسأّیٗ.)1:=A1:?=،

تصَیز :1عٌَاى اثز شام آخزّ ،1791ارلد دٍٍُ (،)1714 -1721تکٌیک رًگ رٍغي
هاخذ(کزاهلیي)13911311،

 Judas - 1در کحاب عٍدذ دذددذ  ،شخصدتث ٌدای مخحلفد تدً ندده وداو َددُد دنشدحىذ .مٍمحدیده نوٍدا ،دٍدُدن نخدخی ددُا نخدث کدً د د ن
حُنردان تُد َ عتس مستح رن در ن نی خ خ ً ی وقیي لُ دند.
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شام آخز :اثز بي ٍیلیکیٌش
تَلد  :بیست ٍ یکن صٍئي سال ّشار ٍ ًْصدٍ سی ٍ ًِ هیالدی /الیپشیک
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هلیت ٌّ :زهٌد آلواًی
ایٗ ٙٞسٔٙد إِٓا٘ی آحازؼ زا دز اتاق ٞایی ٕٞچ ٖٛلفع  ،بد٘ ٖٚؿا٘ی اش ا٘ػاٖ دز ٔٓسل ٕ٘ایؽ لساز ٔی دٞد،
اتاق ٞایی خاِی ب ٝزً٘ خاوػتسی با تىٙیه اوسِیه و ٝا٘ػاٖ زا ب ٝیاد بیٕازغتاٖ ٔی ا٘داشد .دز ایٙزا الشْ اغات د٘ ٚىتاٝ
ی لابُ تأُ و ٝبس آحاز ایٗ ٙٞسٔٙد تاحیسا

ضزفی ٟ٘اد ٜاغت ،یادآٚزی ٌسدد« .اِٚیٗ ٘ىت ٝایٗ اغت و ٝایٗ ٙٞسٔٙد إِٓا٘ی بٝ

ّْت بیٕازی یه غاَ دز بیٕازغتا٘ی بػتسی ؾد ،حٛادث  ٚزخدادٞای ا ٚدز ي َٛایٗ یه غااَ تااحیسا

شیاادی زا زٚی

فهای ٘ماؾی اٌٚراؾت ،ٝزا ٜزٞٚای خاِی ،بی زٚح با ٔٛنْٛاتی ٔؿابٕٞ ٝا٘ٙد یه بیٕازغتاٖ غسد ،اتالٟایی وأال ؾاكی
دز زً٘ ٞای خاوػتسی و٘ ٝماؾی ٞای ٚی زا ب ٝاٚد خٛد زغا٘د .أا ٘ىت ٝی د ْٚایٗ اغت و ٝا٘ ٚماؾای إِٓاا٘ی اغات ٚ
ایٗ فها ٞا زا ٕ٘ادی اش لدز

ًّٔك دیىتاتٛزی ٘اشی ٞا ٔی دا٘اد»

(ز.نwww.Benwillikens/deconarch.com:

) فهااٞای

ْازی اش ٚرٛد ا٘ػاٖ دز آحاز ٚی و ٝب ٝزً٘ خاوػتسی ٔكٛز ؾدٕ٘ ،ٜادی اش ٔسي  ٚتاسیبی اغت و ٝب٘ ٝاچااز دز وٕایٗ
رأٓ ٝی ٔدزٖ أسٚشی اغت  ،ایٗ ٔىاٖ ٞای ٘اؾٙاظ ٔىاٖ ٞایی وأالً خٙخی ٞػتٙد و ٝدز ا٘صٚای فسدی تاٛد ٜی رأٓاٝ
ی بؿسی غسبی لابُ دزن ٞػتٙد.
دز ؾاْ آخس ٚیّیىیٙص (تكٛیس )9بیٙٙد ٜؾاٞد اٍِٛیی اش ٘ماؾی آؾٙای ؾااْ آخاس ِن٘ٛاازدٚداٚیٙچی اغات وا ٝدز
غراخٛزی ق ٝٓٔٛی غا٘تأازیا دَ ٌساتػیٔ 2یالٖ لساز دازد اغت« .بٗ ٚیىیّیٙاص ٔاد

غا ٝغااَ ٘ماؾای ِن٘ٛاازد ٚزا دز

ق ٝٓٔٛی غا٘تأازیادَ ٌساتػی ٔٛزد ًٔآِ ٝلساز داد غپع تابّٛی ؾااْ آخاس ِن٘ٛاازد ٚزا باا چاؾاٙی ؾاسایى ٔٓاقاسؼ
باشٕ٘ایی وسد» (وسأّیٗ=? ،)1:?A1:ب ٝدیٍس غاٗ ٚی ب ٝرای یادآٚزی ٘ىاتی و ٝدز وتا

ٔمادظ ٔػایقیت دز ٔاٛزد

ؾاْ آخس ٚ ٚنٓیت ؾاٌسداٖ ٔػیح بیاٖ ؾد ٜفمى اش ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛی ٔؿٟٛز تازیای بسای تكٛیس غااشی ؾااْ آخاس دٚز ٜی
ٔٓاقسؼ اغتفاد ٜوسد ٜاغت .ایٗ ٙٞسٔٙد إِٓا٘ی بُٛٙٔ ٝز زغیدٖ ب ٝدیاِىتیه خٛد وٕٞ ٝاٖ دزن زابً ٝی فها  ٚرٟاٖ ٚ
ٔمابّ ٝبا فس ًٙٞز٘ػا٘ع و ٝدز آٖ ا٘ػاٖ ٔسوص  ٕٝٞچیص بٛدْٙ ٜاقس زٚایت ؾاْ آخس داٚیٙچی زا حر

ٕ٘ٛد ،ٜب ٌٝ٘ٛ ٝای

و ٝدز ایٗ ٘ماؾی غِ ٝت ٝای ٞیچ احسی اش ا٘ػاٖ دیدٕ٘ ٜی ؾٛد« .ؾاْ آخس ٚیّیىیٙص دز فهایی غسد ارسا ٌؿت ٝاغت ،زً٘

- Leipziq
- Santa Maria Delle Grazie
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ٞای خاوػتسی ،تیس ٚ ٜزٚؾٗ ٞای تكٛیس ،دز

ٞای آٙٞیٗ ،دیٛازٞای بت٘ٛی ،واؾی ٞاای راد َٚبٙادی ؾاد ٜی وا ،

پازچ ٝی غفید زٚی ٔیص ،پایٞ ٝای فّصی ٔیص ٕٝٞ ،اِماء وٙٙد ٜی یه فهای غٍٙیٗ اغت و ٝتٟٙایی خاقی زا ٔی ٕ٘ایا٘د،

و٘ ٝؿا٘ی اش تٟٙایی ٔػیح دز رأٓ ٝی غسبی  ٚتاوید بس ایٗ رّٕ ٝی ا ٚب ٝؾاٌسدا٘ؽ اغت و ٝیىی اش ؾٕا ب ٗٔ ٝخیا٘ات
خٛاٞد وسد» (ز.نٕٞ ،)www.Benwillikens/deconarch.com :ا٘ٙد ا٘ػاٖ ٞای ٔٓاقس ردا ٌؿت ٝاش ٔٓٛٙیات أاسٚش وا ٝدز
ٟ٘اد ٞس وداْ تٕخاِی اش یٟٛدا ٟ٘فت ٝاغت .تمازٖ ْٕ ٚك ٕ٘ایی تكٛیس ٘ ٚػبت ٞای والغیه ٌ ٝ٘ٛی احاس ،فهاای ٔٙاصٚی
وّی حاوٓ بس ٍ٘ازٍ٘ ٜا ٜیه ٙٞسٔٙد ٔٓاقس زا و ٝاش فیّتس لسٖ ب٘ ٝماؾی ِن٘ٛازدٍ٘ ٚسیػت٘ ،ٝؿاٖ ٔی دٞد.
ؾاْ آخس ایٗ ٙٞسٔٙد إِٓا٘ی با تٛر ٝب ٝدیدٌا ٜفسدی اؼ اش ِقااٌ شیباایی ؾٙاغای دازای تهاادٞای اغاغای باا
٘ماؾی ِن٘ٛازد ٚاغت٘ ،ماؾی ٚیّیىیٙص فسیاد اْتسانی خأٛؼ اغت و ٝبا اغتفاد ٜاش ْٙاقس تزػٕی احس ٕٞا٘ٙد غالح زً٘،
دزٞای آٙٞی و ٝفها زا بٔ ٝؿاب ٝیه وازخا٘ ٝدزآٚزد ٜاغت  ٚاش ٕٟٔ ٕٝٞتس حر

ا٘ػاٖ وْٛ٘ ٝی ؾإایُ ؾاىٙی اغات،

بیاٖ ٌسدید ٜاغت .دز احس ا ٚدیٍس ٞساغی اش خیا٘ت یٟٛدا ٘یػت بّى ٝتسغی ُْیٓ تس دیدٔ ٜای ؾاٛد  ٚآٖ حمیمات ا٘ػااٖ
لسٖ بیػتٓ اغتٚ .ی تسظ ٚ ٚحؿت ٘اؾی اش بٟیٕیت  ٚا٘ػاٖ شدایی ٘أٙتُسی زا و ٝحاقُ ردایی اش ٔٓٛٙیت ٔ ٚاؾایٙی
ؾدٖ اغت ،زا ب ٝتكٛیس ٔی وؿد اش آٖ رٟت و ٝدز آحازؼ ٘ؿا٘ی اش ٞیچ را٘دازا٘ی ٘یػت ب ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝبٕبی اتٕای ٞاس
آ٘چ ٝرا٘داز اغت زا اش ٔیاٖ بسداؾت ٚ ٝایٗ فهاٞای غسیب ؾاٞد فارٓٞ ٝػتٙد.
تٕسوص بٗ ٚیّیىیٙص بس زٚی ٕٔٓازی فها ٔ ٚتافیصیه اغت و ٝایٗ خٛد تداْی وٙٙد ٜی اِٟیا
اغت ،ا ٚتٕاْ ؾٍسدٞای فسیبٙد ٜی ِن٘ٛازدٚداٚیٙچی زا ب ٝیه ٘ٛز ٔتافیصیىی غیس لاباُ تٓسیا

ؾٕایُ ؾىٙی ٘یاص

دز فهاای غایا ٚ ٜغافید

تمّیُ ٔی دٞد٘ ،ماؾی ؾاْ آخس بٗ ٚیّیىیٙص ٘ؿاٖ ٔی دٞد و ٝققٞ ٝٙا ٕٞیؿ ٝدز ًّٔك ٚرٛد داز٘اد ،أاا بااشیٍساٖ ایاٗ
ققٞ ٝٙا ٕٞیؿٍی ٘یػتٙد ،حتی یٟٛداٞای لسٖ ٘یص زٚشی ٘ابٛد خٛاٙٞد ؾد.
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تصَیز :2عٌَاى اثز شام آخز ،1797بي ٍیلیکیٌش،1737تکٌیک اکزلیک
هاخذ(کزاهلیي)13911311،

شام آخز :اثز ّزهاى ًیچ
ًام ّ :زهاى ًیچ
تَلد  :بیست ٍ ًْن .آگَست سال ّشارٍ ًْصدٍ سی ٍ ّشت هیالدی ٍ /یي

1

هلیت ٌّ :زهٌد اتزیشی
«ْكس ٔا اخاللاً بیٕاز اغت  ٚبیٕازی ٙٞس ٘یص باشتا

ایٗ بیٕازی اخاللی اغت» (ستاری.)11<A1:>=،

«ٞسٔاٖ ٘یچ فازٔ اِتقكیُ وازؾٙاغی ازؾد ٙٞسٞای ٌسافیه اش ٔٛغػ ٝی آٔٛشؾی  ٚتقمیمااتی ٚیاٗ اغات ٚی
ْٕدتاً ققٞ ٝٙای ٔرٞبی زا ب ٝقٛز
دٞد و ٝبسپای ٝی ٔٙارا

اوػپسغی٘ٛیػتی باشٕ٘ایی ٔی ٕ٘اید٘ ،یچ دز آحازؼ یه ش٘دٌی غات زا ٘ؿاٖ ٔای

٘أٞ ٝای واتِٛیه ٞا اغت ،ارساٞای ا ٚبیؿتس ؾبی ٝب ٝا٘زاْ ٔٙاغه آییٙی اغت ؤ ٝاد ٜی ٔٛزد

- Wien
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اغتفاد ٜدز ارساٞای ا ٚبیؿتس بدٖ ا٘ػاٖ  ٚالؾ ٝی حیٛا٘ا

ذبح ؾد ٚ ٜخ ٚ ٖٛزً٘ لسٔص بْٛٙ ٝاٖ ٕ٘ادی اش

خ ٖٛاغت .ا ٚدز وتابؽ با ْٛٙاٖ اغساز اقّی 1بیاٖ ٔی دازد و ٝارساٞایؽ ابتدا دز ٔاايب ٘فس ٚ ،حؿت  ٚغپع تكفیٝ
 ٚتصوی ٝی ٘فع زا ب ٝازٔغاٖ ٔی آٚزد» (ز.ن ) www.nitsch.org :ایٗ رّٕ ٝی ٘یچ ٔا زا ب ٝیاد ُ٘سی ٝی کاتارسیس 2ازغًٛ
ٔی ا٘داشد .ایٗ ٙٞسٔٙد اتسیؿی بْٕ ٝد تابٞٛای ٔػیقیت غسبی زا ٔی ؾىٙدٌ ،سٞٚی اش ٔػیقیاٖ الدأا
ٔمدغا

تّمی ٔی ٕ٘ایٙد ،أا آٔ ٚتمد اغت ٞد

ٕ٘ایا٘دٖ ٔفٔ ْٟٛكّٛ

ا ٚزا تٞٛیٗ بٝ

اش ارساٞای ٕ٘ادیٙؽ ٔا٘ٙد ذبح وسدٖ یه ٔقتٛای ٔرٞبی بُٛٙٔ ٝز

ؾدٖ ٔ ٚكیبت ٞای ٚازد ٜبٔ ٝػیح ٓٔ ٚكٔٛیت ا ٚدز رٟت اِمای آٖ ب ٝش٘دٌی ا٘ػاٖ أسٚشی

دازد ،ا ٚاش رٙب ٝی شیبایی ؾٙاغی ب ٝتقسیه ٔاايبا٘ؽ ٔی پسداشد تا آالْ  ٚدزد بؿس ٔٓاقس دٚز اش ٔٓٛٙیت زا ب ٝتكٛیس
بىؿد.
٘ماؾی ؾاْ آخس(تكٛیس ):ا ٚبسپای ٝی ٘ماؾی ٔؿٟٛز ؾاْ آخس ِن٘ٛازدٚداٚیٙچی باشٕ٘ایی ؾد ٜاغت ،ا ٚبس خال
بٗ ٚیّیىیٙص و ٝا٘ػاٟ٘ا زا حر

وسد ٚ ٜفمى ب ٝبسزغی ٔتافیصیه فها پسداخت ،ٝفیٍٛزٞای ا٘ػاا٘ی زا حفاٍ واسد ٚ ٜتاویاد

خیّی وٕی بسفها ٕ٘ٛد ٜاغت.
ایٗ ٙٞسٔٙد خاـ ٔٓاقس اتسیؿی غٓی وسد ٜاغت ٔف ْٟٛخیا٘ت ،تٛب ٚ ٝباؿؽ زا دز ٔساغٓ ْؿاای زباا٘ی ،اش
دیدٌا ٜؾاكی خٛد ٔكٛز غاشد ،دز ایٗ احس غیصد ٜپیىس ٜی ا٘ػا٘ی ب ٝچؿٓ ٔی خٛزد ،و ٝزً٘ لسٔص پیىس ٜی ٔسوصی باٝ
ٌ ٝ٘ٛای آٖ زا ردا اش غایس ٕ٘ٛد ٜاغت ،ایٗ چٟس ٜی ردا ؾد ٜبا زً٘ لسٔص ،چٟس ٜی ٔػیح اغت و ٝدز ٔسوص احس با ٝیاه
ٔٙبّ ا٘سضی شا ٔبدَ ٌؿت ٝاغت ،خٙد ٜی تٟی أ ٚا زا ب ٝیاد ِباٙد ٔسٔٛش ٔ٘ٛاِیصای داٚیٙچی ٔی ا٘داشد.چٟسٞ ٜا ب ٌٝ٘ٛ ٝای
ا٘د و ٝبُ٘ ٝس ٔی زغد ٔاغه ٞایی ب ٝؾىُ رٕزٕ ٝبس زٚی آٟ٘ا وؿید ٜؾد ٜاغت٘ .ىت ٝی بػیاز ٔ ٟٓاحس ایاٗ اغات واٝ
بسْىع زغٓ ٌٕٔٓ ٚ َٛفتٞ ٝای وتا

ٔمدظ ٔػیقیت ،دز ؾاْ آخس ٞسٔاٖ ٘یچ آخسیٗ پیىس ٜی ا٘ػاا٘ی غإت زاغات

یه خا٘ٓ بازداز اغت ،ا٘داْ ش٘ا٘ ٝی ا ٚ ٚرٙیٗ داخُ زحٓ آٖ وأالً ٔؿٟٛد اغت .بٙا بس آزاء ی« ً٘ٛایني ؾااف غإبُ
فسافىٙی ْٙكس ٔادیٞ ٝٙسٔاٖ دز ٔىاؾفٞ ٝای پیأبس ٌ ٝ٘ٛاؼ اغت» (ز.ن:ی.)91?A1:?;،ً٘ٛ

- Orgien_Mysterien

1

 katharsin - 2نرخد ُ مقحقددذ تددُد ٌىددی مُدددة پدداشدم مد ددیدد  َ ،در تژد جددین دی تتددان مد دنرد کددً خیوُشددث ٍیمددان
جین دی مُدة تینوگتخحه حد شدفقث َ ٌدینر در مخاادة مد دیدد جدا خدثة پداشدم َ ج ٍتدی وفد نوسدان دیدد .نرخد ُ تدً
جاثتینت رَنن شىاخح ٌىی جُدً کیدي نخث.

9

دز تٕأی ٔىاؾفٞ ٝای ٔٓٛٙی ایٗ ٙٞسٔٙد تاوید فساٚا٘ی بس زً٘ لسٔص بْٛٙ ٝاٖ ٕ٘ادی اش خ ٖٛاغت .زً٘ لسٔاص
٘ؿا٘ ٝای اش غس حیا

ٞػت ،و ٝدز ضزفا پٟٙاٖ اغت« ،خ ٖٛدز ٘صد ٔػیقیاٖ ٕ٘ادی اش لسبا٘ی ؾدٖ ٔػیح ٞػت وا ٝخاٛد

٘ؿا٘ی اش زغتٍازی اغت» (ٞاَ )9;:A1:?>،ؾٕایُ ٞای ٞسٔاٖ ٘یچ بػیاز پس ٔٓٙا ٞػاتٙد  ٚچؿآ ٞاای ٔااياب زا باٝ
غٛی ٚالٓیت ٞایی اش زٚشٌاز ردا ٌؿت ٝاش ا٘ػا٘یت فسا ٔی خٛا٘د ،ایٗ احس بیاٍ٘س ایٗ ٘ىت ٝاغت وٙٞ ٝاس ٔادزٖ چیاصی زا
وپی ٕ٘ی وٙد ،حتی اٌس ٔهٕ ٖٛؾاْ آخس باؾد چٙٞ ٖٛسٔٙداٖ ٔٓاقسی ٕٞچ ٖٛایٗ ٙٞسٔٙد اتسیؿی دز آحازؾاٖ خٛد  ٚرأٓا ٝی

ٔٓاقس زا ب ٝتكٛیس ٔی وؿٙد  ٚاْتسال خٛد زا بس ّْی ٝخؿ٘ٛت ٞای ا٘ػا٘ی بیاٖ ٔی داز٘د.

تصَیز :3عٌَاى اثز شام آخزّ،1731زهاى ًیچ ،1791تکٌیک هداد
هاخذwww.nitsch.org:
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شام آخزغشُ:اثز ٍالِساًا ٍاٍیک
تَلد  :سال ّشار ٍ ًْصدٍ شصت ٍ چْار هیالدی /کزاال

1

ایٗ ٙٞسٔٙد ٙٞدی اش ٔهٕ ٖٛؾاْ آخس وْٕ ٝدتاً ٔسبٛو ب ٝفس ًٙٞغس
 ٚغتٓ حاوٓ بس ٔسدْ فّػًیٗ ؤ ٝسدٔی رٟاٖ غٔٛی ٞػتٙد ،اغتفادٔ ٜی وٙدٞ .د

اغت ،بسای ٔٓٙی وسدٖ دزد ٘ ٚاابسابسی
ٚی اش ب ٝواز ٌیسی ایٗ ٔهٕ ٖٛؾاید

بسای بیداز وسدٖ ٚرداٖ زٚؾٗ فىساٖ ٙٞ ٚسٔٙداٖ غسبی اغت ،و ٝبدا٘ٙد چ ٝفارٓ ٝی ُْیٓ ا٘ػا٘ی ٞاس زٚش ٜدز فّػاًیٗ
زخ ٔی دٞد ،ایٗ احس فسیادی اغت دز بسابس تهادٞای ْكس حانس ،ؾاْ آخس ایٗ ٙٞسٔٙد ٙٞدی (تكٛیس;) باشٕ٘ایی اغات اش
ؾاْ آخس ِن٘ٛازدٚداٚیٙچی و ٝش٘اٖ ٔقزبٔ ٝػّٕاٖ رایٍصیٗ پیىسٞ ٜای ا٘ػا٘ی ؾااْ آخاس ِن٘ٛاازد ٚؾاد ٜا٘اد .ایاٗ ش٘ااٖ
چادزی قٛز

ٞای خٛد زا پٛؾا٘د ٜا٘د ،ب ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝفمى چؿٕاٖ آٟ٘ا بیس ٖٚاغت ،ایٗ چؿٕاٖ باا ٔااياب ازتباايی

ْٕیك بسلساز ٔی وٙٙد بُٛٙٔ ٝز ادزان ارتٕاِ ٘اآزاْ غیاغی ،رٔ ًٙرٞبی ،اؾغاَ  ٚخؿ٘ٛتی وٞ ٝس زٚشّْ ٜیأ ٝاسدْ غاصٜ
ٔی ؾٛد.
فهای بػت ٝی پؿت ایٗ ش٘اٖ تداْی وٙٙد ٜی یه ٘اأیدی ٔقم اش ا٘ػاٖ زٚؾٙفىس غسبی ٞػت و ٝدز تإٞٛی
ضز

خٛد زا پیسْ ٚیػی ٔػیح پیاْ آٚز ٟٔسبا٘ی ٞا ٔی دا٘د .ایٗ ٙٞسٔٙد ٙٞدی باَ ٝسافات ٔفٟا ْٛایٕااٖ  ٚخیا٘ات زا دز

رٟاٖ ٔٓاقس بٚ ٝغیّ ٝی ش٘اٖ فّػًیٙی و ٝدز احس غىٛ

رٟاٖ یاا بیا ٜٛؾاد ٜا٘اد ،یاا خاٛاٞسا٘ی دأ داز  ٚیاا ٔاادزا٘ی

دِػٛخت ٝو ٝبا حع ٔؿتسن ا٘د ٚ ٜٚدزد بس غس ٔیصی وٕ٘ ٝادی اش آخسیٗ ؾاْ ٔػیح ٞػت ،ب ٝتكٛیس وؿید ٜاغت.
ٚاِِػا٘ا ٚاٚیه یه ٔف٘ ْٟٛػبتاً غسبی زا با ٔٛنْٛی ؤ ٝسبٛو ب ٝخاٚزٔیا٘ ٝاغت ادغاْ ٕ٘ٛد ٜاغت ،آیاا ٞاد
ارسا ایٗ بٛد ٜو ٝغىٛ

غس

ا ٚاش ایاٗ

زا ٘ؿاٖ دٞد  ٚخیا٘ت آٟ٘ا زا دز حك ٔسدْ غص ٜب ٝتكٛیس بىؿد ؟دز ؾاْ آخس ایاٗ ٙٞسٔٙاد

ٙٞدی ٘ىت ٝای ٔٚ ٟٓرٛد دازد  ٚآٖ ٔكٛز غاشی ا٘از  ٚتىٞ ٝای ٘اٖ بس غس ٔیص اغت٘ ،اٖ ٕ٘ادی اش بدٖ ٔػایح اغات أاا
ا٘از « اش ٔیٞ ٜٛای دزخت ٔمدظ ٕ٘ ٚادی ْیػٛی ٞػت و٘ ٝؿاٖ زغتاخیص  ٚراٚداٍ٘ی ب ٝؾٕاز ٔی آیدْ ،اال ٜٚباس ایاٗ
ا٘از ٕ٘اد ْفا

٘یص اغت» (ٞاَ ،)9>>A1:?>،دز لسآٖ وسیٓ ٘یص «اؾاز ٜؾد ٜو ٝا٘از یه ٔی ٜٛی بٟؿتی  ٚپسفاید ٜاغت»

2

- Kerala

 -2فِت ٍِ َما فَا ِكٍَةٌ ََو َْخ ٌل ََ ُر َّم ٌ
ان (نلیحمان )٨٦ ،
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ؾاْ آخس ٚاِِػا٘ا ٚاٚیه پیأی اغت ب ٝپیسٚاٖ آییٗ ٔػیقیت؛ و ٝا٘ػاٖ غسبی ٔٓاقس ٕ٘ی تٛا٘د بٔ ٝهإ ٖٛؾااْ
آخس ٔؤٔٗ  ٚغسغپسد ٜبٕا٘دٍٔ ،س ایٙى ٝتهادٞا  ٚتبٓیم ٞای آؾفت ٝی رٟاٖ زا دز یابد.

تصَیز :4عٌَاى اثز شام آخزغشٍُ ،2001الساًا ٍاٍیک،1714تکٌیک رًگ رٍغي
هاخذwww,johnyml.blogspot.com:
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ًتیجِ گیزی
آ٘چ ٝدز ز٘ٚد باشٕ٘ایی ٙٞسٔٙداٖ ًٔسٚح ٝبیاٖ ؾد ،بسرػت ٝغاختٗ بقساٖ ٞاای أاسٚش ٜی بؿاس دز چاازچٛ
ٔهٕ ٖٛآییٙی ؾاْ آخس اغت .باشٕ٘ایی ٞسیه اش ٘ماؾاٖ ٔٓاقس اش ٔف ْٟٛؾاْ آخس ٘ػبت ب ٝیىدیٍس بػیاز غسیب اغت أاا
تٕأی آٟ٘ا دز ٘مً ٝای دازای اؾتسان ٞػتٙد  ٚآٖ ب ٝچاِؽ وؿیدٖ ایٗ ٔهٕ ٖٛغٙتی ٔػیقی دز زاغتای ٔٓهال

أسٚشٜ

رٟاٖ و ٝزیؿ ٝدز انٕقالَ ٛٞیت بؿسی  ٚتٕدٖ ٞا دازد ،اغت .ب ٝدیٍس غاٗ آ٘اٖ اش ایٗ ٔهٕٔ ٖٛرٞبی رٟت تًّی
 ٚاحیای ٔزدد زٚح بؿسی دز رأٓ ٝی غس

 ٚتسٚیذ ٔزدد ٔٓٛٙیت دز رٟاٖ بٟسٔ ٜی رٛیٙد ،اش آٖ رٟت و ٝدز ادیااٖ

اِٟی بس قیا٘ت ا٘ػاٟ٘ا تاوید ٚیط ٜای ؾد ٜاغت .ؾاید ٞد

اش تىساز ایٗ ٔهٕ ٖٛآؾٙا ،آغاٖ پػٙدی  ٚرای ٌیاسی آٖ دز

وّی ٝی غّیمٞ ٝای ارتٕاِ غسبی دٚز افتاد ٜاش دیٗ اغت ٚ ،بسخی اش ٙٞسٔٙداٖ آٌا ٜبا اؾاز ٜی ققیح ب ٝایٗ ٔفٟا ْٛغآی
دز اِمای ایٗ ٔ ٟٓداز٘د و ٝدیٗ تٟٙا زا ٜرٟت قّح فسٞ ًٙٞا ،لٞ ْٛا ّٔ ٚت ٞا اغت .بٙابسایٗ أسٚش ٜایٗ رأٓ ٝاغت وٝ
ب ٝایٗ ٔهٕٙٓٔ ٖٛایی ٘ٔ ٛی باؿد ب ٝدیٍس غاٗ ٔف ْٟٛغٙتی ؾاْ آخاس دز زٚشٌااز ٔٓاقاس راای خاٛد زا با ٝپاازادایٓ
ردیدی داد ،ٜپازادایٕی و ٝپایٞ ٝای آٖ تقٛال

لسٖ حانس بٕٞ ٝسا ٜچاؾٙی بیاٖ فسدی ٙٞسٔٙاد دز زاغاتای بقاساٖ ٞاای

ٔٓاقس اغت .
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