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چکیده
نقد تکوینی یا نقد جنینی از جمله نقدهای نوینی  است که از نیمۀ دوم قرن 20 و از دهۀ 70 به طور 
رسمی در فرانسه و سپس در سایر کشورها، مطرح شد. محور مطالعاتی این نقد، پژوهش دربارۀ 
چگونگی تکوین و خلق اثر است. برخالف سایر نقدها که اثر نهایی را مورد مطالعه قرار می دهند، این 
نقد به عوامل تأثیرگذار در پیدایش منت یا اثر می پردازد. نقد تکوینی همچون بسیاری از نقدها ابتدا از 
ادبیات آغاز می شود، سپس به عرصۀ هرنهای تجسمی ورود می مناید و به تدریج به دلیل مرتادفاتی که در 
کاربرد دارد، مورد توجه منتقدان هرن قرار می گیرد. این نوشتار بر آن بوده است تا روش تحلیل تکوینی 
را در حوزۀ مطالعات نقاشی تبیین مناید. بدین منظور، تابلوی نقاشی مریم باکره، مسیح کودک و سنت 
آن از داوینچی مورد مطالعه قرار گرفته است و بدین پرسش پاسخ داده  شود که چگونه می توان شیوۀ 
نقد تکوینی را در بررسی و نقد آثار نقاشی به کار گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا می بایست 
مستندات پیرامون منت اعم از پیشامنت، پیرامنت، فرامنت و پیش منت را که از عنارص اصلی نقد تکوینی 
هستند، جمع آوری منود. بنابراین با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با پیروی از الگوی تحلیل تکوینی، 

به شناخت مراحل تکوین اثر، دست می یابیم. 

واژه های کلیدی
نقد تکوینی، تکوین، فرایند خلق، پیشامنت، داوینچی، مریم باکره، مسیح کودک و سنت آن.

نقد تکوینی و مطالعۀ پردۀ نقاشی از »داوینچی« 
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مقدمه 
نقد تکوینی یا نقد جنینی1 اصطالحی ا ست که در نیمۀ دوم 
قرن بیستم )دهه 70(، با ابداع واژۀ پیشامنت توسط ژان بلمن 
نوئل2 در فرانسه متداول  شد و سپس به کشورهای دیگر راه 
یافت. این نقد که به مطالعۀ فرایند تکوین و خلق یک منت 
)اثر( می پردازد، ابتدا از ادبیات آغاز  می شود و سپس به وادی 
هرن راه  می یابد. یادآور  می شویم که تا قبل از آن، همۀ نقدها به 
بررسی اثر نهایی معطوف  می شدند. اما نقد تکوینی، بر خالف 
سایر نقدها به مراحل شکل گیری و خلق یک اثر، از نقطۀ 
آغازین )الهام و شکل گیری ایدۀ اولیه( تا نقطۀ پایانی )آخرین 
اثرگذاری های مؤلف، قبل از امتام اثر( می پردازد. به تعبیری، 
این نقد با نوعی مهندسی معکوس با مطالعه و جست وجوی 
یا  نوشتاری  از منت  )اعم  اثر  پنهان  پِس الیه های  هر آن چه 
تصویری( است، شناخت درست و مبتنی بر مستندات مستدل 
به مخاطب ارائه  می کند. این نقد، عمل آفرینش را در حالی که 
در مرحلۀ زایش و پیدایش است مورد مطالعه قرار می دهد و 

به آن چه پس از پیدایش اثر رخ می دهد، کاری ندارد.

گفتیم که این شیوۀ نقد مطالعۀ فرایند شکل گیری یک اثر 
است. زمانی که از فرایند سخن  می گوییم، باور داریم که فرایند 
بر  مبنای نظمی کرونولوژیک شکل می گیرد. زیرا فرایند یعنی 
»پیش روی تدریجی« و این امر جز بر  پایۀ منطق زمانی شکل 
منی گیرد. این مسئله موجب  می شود تا به گونه ای روش مند 
بتوانیم زندگی نامۀ اثر را بررسی کنیم. حال »اگر فرایند خلق 

یک منت یا اثر هرنی را به سه مرحله تقسیم کنیم:
-پیشامنت، از رشوع تا منت نهایی،

-منت نهایی،
-پسامنت، 

نقد تکوینی به مرحلۀ نخست، یعنی پیشامنت3 و زندگی اثر 
بنابراین عنرص مهم و  توجه دارد« )نامورمطلق، 1391، 4(. 
اثرگذار در نقد تکوینی پیشامنت ها هستند، که به مجموع 
منت های نامتامی گفته  می شود که در  راستای منت متام شده، گام  
برداشته و دچار دگرگونی  می شوند تا زمانی که به منت نهایی 
تبدیل  شوند. این تحوالت می تواند به شیوۀ کنار هم گذاری یا 

روی هم گذاری یا جای گزینی صورت پذیرد.

واژۀ پیشا منت در بسرت مطالعات تکوینی مطرح شده و بنابراین 
خاص همین نقد است. اگرچه پیشامنت ها در ادبیات و هرنهای 
نشانه شناختی  نظام های  دارند،  هامنندی هایی  گوناگون، 

و  کدگذاری  و  دارند  نیز  متفاوتی  پیشامنت های  گوناگون، 
کد گشایی هر یک نیز شیوۀ خاص خود را دارد. در نقاشی 
آن چه به عنوان پیشامنت استفاده  می شود شامل اسکیس، اتود، 
کروکی، ابوش، عکس، کارتن، تکه چسبانی و چند مورد دیگر 
مشابه این هاست که هر یک ویژگی های منحرص به فرد خود 
را دارند. بنابراین ويژگی هایی که نقد تكوينی در هر رشته 
رشته  آن  در  پيشامنت ها  ويژگی های  به  مستقيامً  می يابد، 
بستگی  دارد. لذا اگر موفق به شناسايی اسناد پيشامتنی و 
ترسيم جريان تغییرات پيشامتنی در فرآيند عملی خلق یک 
اثر نقاشی شويم، موفق به كاربرد روش تحليل تكوينی در نقد 

نقاشی خواهيم  شد.

بسرت  میان  که  شده است  نهاده  بنیان  این  بر  تکوينی  نقد 
فرهنگی، تاريخی و اجتامعی زندگی هرنمند و دگرگونی های 
پديدآمده در متنی که در حال »شدن« و »شکل گرفنت« است، 
ارتباطی مؤثر، روش مند و قابل کنکاش وجود دارد. به عبارت 
فرایند خلق صورت  روشن تر، دگرگونی هایی که در جریان 
یا  درون متنی  می تواند  که  است  عواملی  از  متاثر   می گیرد 
برون متنی باشد. این هر دو، برگرفته از تاثیرات اجتامعی، 
را  مؤلف  آن چه  هر  و  شخصی  عقیده ای،  فکری،  سیاسی، 
دربرمی گیرد، است که در مطالعات نقد تکوینی در قالب 
پيش منت4، پريامنت5 و فرامنت6، وظیفۀ کنکاش در سایر جنبه های 
اثرگذار در تحوالت اثر در فرایند خلق را دارند و تعاریف 

خاص خود را نیز دارا هستند. بدین ترتیب: 
»پیرامنت ها: منت هایی هستند که در طول زایش پیشامنت بر 
مؤلف تاثیر گذاشته اند و موجب دگرگونی و تحول در منت 
رخدادهای  اجتامعی،  رشایط  مجموعۀ  شده است.  نهایی 
در  که  خانوادگی  و  شخصی  موارد  مسافرت ها،  سیاسی، 
زندگی هرنمند در طول فرایند شکل گیری اثر رخ می دهد و 
در قالب منت های اجتامعی و خانوادگی، مؤلف یا هرنمند را 
در بر می گیرد، پیرامنت می نامند. همچنین مکاتب و سبک های 
نهایی  منت  شکل گیری  در  که  فکری  جریان های  و  هرنی 
اثر گذار بوده است. پیرامنت را می توان به رحم جنین تشبیه 
 کرد که پیشامنت ها را دربرمی گیرد. به تعبیری هیچ خلقی 
در خالء صورت  منی گیرد، بنابراین هیچ اثری، عاری از پیرامنت 
و بی تاثیر از آن نیست. نقش پیرامنت ها در آفرینش آثار نزد 
بر رفتارهای تکوینی  بنا  زیرا  همۀ مؤلفان یکسان نیست، 
پیرامنت ها  دارند،  تعلق   آن ها  به  که  مکاتبی  و  هرنمندان 

متفاوت می شوند.
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فرامنت ها: مجموعه اطالعات و مستنداتی هستند که در قالب 
گفت وگو، نقد، مصاحبه، مقاله، خودزندگی نوشت و امثالهم 
در خصوص چگونگی تکوین یک اثر در اختیار منتقد قرار  
می گیرند تا به درک دقیق تری از تکوین اثر، دست یابند. فرامنت 
را به دو دستۀ مؤلفی و غیر مؤلفی تقسیم  می کنند. دستۀ اول، 
منت هایی هستند که مؤلف در  مورد اثر خود، به جای گذاشته. 
دستۀ دوم، مجموعه منت هایی هستند که اشخاص یا نهادهای 

دیگر در  ارتباط با آن اثر، ارائه منوده اند.

مؤلف  که  هستند  مستقلی  )منت های(  آثار  پیش منت ها: 
از  خلق  فرایند  جریان  در  ناخودآگاه  یا  خودآگاه  به صورت 
آن ها تاثیر پذیرفته یا استفاده  کرده است. این آثار می توانند 
آثار مستقل پیشین خود هرنمند یا آثار مستقل هرنمندان دیگر 
اغلب  پیش منت ها  اما  )نامورمطلق، 1391، 13-31(.  باشند« 
منت های هرنی و ادبی هستند که البته متصل به منت نیستند 
بلکه اثرگذار در منت هستند )برخالف پیشامنت ها که متصل به 
منت نهایی هستند و با تکمیل آن ها، منت نهایی شکل می گیرد(.

باکره،  مریم  می پردازیم،  آن  به  پژوهش  این  در  که  اثری 
که  است  داوینچی8  لئوناردو  از  آن7  سنت  و  کودک  مسیح 
تاکنون بدین شیوه به آن پرداخته نشده است. پیشامنت های 
منفصل این اثر ما را یاری می رساند تا با مترکز بر مطالعۀ 
این مستندات قابل پی گیری، شیوه ای دقیق، علمی، مستدل 
و دارای نظم در بررسی آن، داشته  باشیم و بدون تکیه بر 
حدسیات و نتیجه گیری شتاب زده و بر پایۀ گامن، به شناخت 
دقیق تر و درک درست تری از این اثر تجسمی برسیم. همچنین 
عوامل پیش متنی، پیرامتنی و فرامتنی آن، به گونه ای است که 
چگونگی ارتباط میان دگرگونی های اثر در حال شکل گیری را 
با ویژگی های فردی و روحی و روانی هرنمند، تبیین  می کند 
و این ها همگی به واسطۀ نقد تکوینی امکان پذیر می شود. 
بنابراین می توانیم بگوییم در عرصۀ هرنهای تجسمی، این 
نقد، مؤثرتر و همچنان کاربردی تر است. چرا که مستندات 
ابوش  اتود،  پیش طرح،  اسکیس،  همچون  پیشامتنی  مادی 
اجتامعی  خاستگاه  منایان گر  زیادی  اندازۀ  تا  که  امثالهم،  و 
اثر  آن  تکامل  و  اثر، همچنین الزمۀ مطالعۀ رشد  روانی  و 
است، مناسب تر و در دسرتس تر است. این گونه است که »پري 
مارک دو بيازی9 تاکید  می کند که الگوی تحليل تکوينی که 
از مطالعات نسخه های خطی ادبی مدرن ايجاد شده، بدون 
و  آفرينش گسرتش  يابد  جلوه های  ساير  به  می تواند  شک، 

اين، امری طبيعی است. همچنین در تایید امکان بسط این 
نقد به حوزۀ هرن، املوت گرزییون10 نيز اعتقاد  دارد که: »به 
 هيچ وجه توسعۀ نظریۀ تکوين به فراتر از حوزۀ نوشتار ممنوع 
نيست. در واقع، تحقيقات تکوينی مرتبط با ساير نظام های 
نشانه شناسی غرينوشتاری بسيارند. به عالوه شاید فرایند خلق 
یک اثر در حوزۀ هرن، بیش از ادبیات، برای پژوهش گران جالب 
باشد، زیرا چگونگی آفرینش اثر هرنی و آموزش آن از دیرباز 
مورد توجه بوده است. خلق اثر هرنی به دلیل جنبۀ مهارتی 
و فنی و گاهی دانشی آن، از گذشته های دور در برنامه های 
آموزشی قرارداشته. همین توجه به آموزش هرن موجب توجه 
به چگونگی خلق اثر و تکوین آن نیز گردیده است« )به نقل 

از: نامورمطلق، 1386، 99-100(.

به  تا  می رویم  مورد  بحث  تابلوی  به رساغ  مقدمه،  این  با 
پاسخ دهیم که فرایند شکل گیری و  این دست  از  سؤاالتی 
تکوین آفرینش مریم باکره، مسیح کودک و سنت آن چگونه 
است؟ منشاء و خاستگاه الهام و ایدۀ اثر کدام است؟ عوامل 
برون متنی و درون متنی که اثر در آن خلق  شده است، اعم از 
تاثیرات اجتامعی، جریان های فکری، عوامل روحی، هیجانات 
هرنمند، زندگی شخصی او، جایگاه او در اجتامع و امثالهم 
چه تاثیری در روند شکل گیری اثر و نتیجۀ نهایی داشته است؟ 
کمیت و کیفیت پیشامنت های این اثر، چگونه توانسته است 
پژوهش گر را در دست یابی به نیت مؤلف و درک درست از 
اثر یاری  رساند؟ رفتار تکوینی داوینچی چه تاثیری در نتایج 

نقد تکوینی در این پژوهش داشته است؟

روش تحقیق
این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و برمبنای الگوی تحلیل 
تکوینی، به انجام رسیده است. بر این اساس، گردآوری اطالعات 
از  پس  گرفت.  صورت  کتابخانه ای  مکتوب  منابع  طریق  از 
مطالعۀ مبانی نظری این نقد در ادبیات و نقاشی، ابتدا هر  گونه 
اسنادی که مرتبط با منت مورد  بحث بوده است یا در شکل گیری 
آن اثر گذار  بوده، گردآوری شد و بر مبنای تاریخ شکل گیری آن 
اسناد، آن ها را در یک نظام کرونولوژیک قرار گرفت. در نهایت 
با دسته بندی اطالعات و تجزیه و تحلیل داده ها، مراحل تکوین 

این پردۀ نقاشی، مورد کنکاش و مطالعه قرار گرفت.  

پیشینه تحقیق
ذکر این نکته را رضوری می دانیم که در این پژوهش با دو 
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نوع پیشینۀ تحقیق مواجه هستیم. دستۀ اول، پژوهش هایی 
است که در حوزۀ نقد تکوینی صورت پذیرفته و دستۀ دوم 
پژوهش هایی که به اثر مریم باکره، مسیح کودک و سنت آن 
پرداخته است. به دلیل نو بودن مبحث نقد تکوینی در هرنهای 
این  اندکی در  ایران، موارد پژوهشی  در  تجسمی، خصوصاً 
حوزه به انجام رسیده است. به گونه ای که اندک منابع مکتوب 
به زبان فارسی یافت می شود. از آن جمله کتاب نقد تکوینی 
در هرن و ادبیات نوشتۀ آقایان نامورمطلق، بهمن و اسداللهی، 
الله شکر است. در این کتاب، با استفاده از ترامتنیت ژنت11، به 
بررسی امکان استفاده از این نقد در مطالعۀ آثار ادبی و هرنی 
پرداخته می شود. همچنین کتاب نقد ادبی در سدۀ بیستم12 
نوشته ژان ایو تادیه13 در فصل دهم، به بررسی اجاملی نقد 
تکوینی پرداخته و از آن به عنوان یکی از نقدهای امروزین که 

در قرن بیستم رایج  می شود، یاد  می کند.

در بخش پژوهش ها، می توان از مقالۀ کنگرانی، منیژه با عنوان 
»نقد تکوینی تابلوی گرنیکا« نام  برد که به بررسی تابلوی 
گرنیکا14ی پیکاسو15 و مراحل شکل گیری این اثر می پردازد. 
مقالۀ دیگری از باغبان ماهر، سجاد با عنوان »نقد تکوینی یک 
اثر نگارگری ایرانی« نیز به نگارش درآمده است که موضوع آن 
استفاده از این نقد در مطالعۀ اثر جامه های کاغذین سعید 
معیری زاده است. همچنین رسالۀ بیدختی، محمدعلی با عنوان 
»کاربرد نقد تکوينی در شناخت و تحليل عکاسی ايران« که 
در سال 1389 در دانشکدۀ هرن و معامری دانشگاه تربيت 
مدرس به راهنامیی دکرت آیت اللهی، حبیب انجام  شده است 
که تالش می کند تا کاربرد نقد تکوینی در حوزۀ عکاسی را 
امکان سنجی مناید. پایان نامۀ هدی نخجیری با عنوان »نقد 
گالیه  اثر  مطالعاتی:  )مورد  ایرانی  معارص  نقاشی  تکوینی 
سال  در  و  نامورمطلق  بهمن  راهنامیی  به  رینه ای(«  رضا 
1394 به انجام رسیده است نیز با تکیه بر روش نقد تکوینی 
به مطالعۀ اثر مذکور می پردازد. از منونه پژوهش های التین 
در حوزۀ کاربرد این نقد در هرنهای تجسمی نیز می توان به 
مطالعاتی که برروی تابلوی مونالیزا16 انجام شده است اشاره 
کرد. پاسکال کت17 از مهندسان خالقی است که توانسته است 
با استفاده از روش های نوین، کمک  کند تا به الیه های پنهان 
این اثر، دست پیداکنیم. اما مطالعات او، مبتنی بر اصول و 
روش نقد تکوينی نبوده و اهداف این نقد را برآورده منی سازد. 
همچنین الزم  است ذکر  کنیم که از سال 1992، مؤسسۀ منت ها 
و دست نوشته های مدرن )ITEM(18 هر ساله سخرنانی ها، 

سمینارها و پژوهش هایی را با محوریت نقد تکوینی، برپا  
می کند که از آن میان می توان به مقاله ای از لویی هی19، با نام 
»نقدهای نقد جنینی«20 که در 1994 به چاپ  رسیده است، اشاره  
کرد. همچنین مقاله ای از ژان لویی لرُباو، با نام »نقد جنینی: 
یک رشتۀ جدید یا دگرگونی مدرن زبان کاوی تاریخی؟«21که در 
1992 به چاپ رسیده است. اما در خصوص مریم باکره، مسیح 

کودک و سنت آن پژوهش قابل تاملی، وجود ندارد. 

معرفی و تبیین ساختار تصویری اثر
مریم باکره، مسیح کودک و سنت آن )تصویر 1(، یکی از فراوان 
نقاشی های داوینچی است که هیچ گاه آن را متام نکرد. پس 
از چندین پیش طرح مقدماتی، باالخره حوالی سال های 1501 
میالدی، اجرای آن بر روی تخته را رشوع کرد اما هیچ وقت 
نتوانست برچسب پایان به این اثر بزند. براساس تازه ترین و 
دقیق ترین فرضیه، به نظر می رسد که تاریخ رشوع آفرینش 
 Delieuvin,( این تابلو بین آوریل 1501 و اکترب 1503 است
282 ,2019(. سپس نقاش از 1504 تا 1507 کار را متوقف 
می کند برای انجام پروژۀ دیگرش به نام نربد آنقیاری22. پس 
از بازگشت از ملباردی23 او ادامۀ این نقاشی را از رس می گیرد 
و می بایست بین سال های 1508 تا 1513 کار انجام آن، به 
امتام رسیده باشد )Zöllner, 2017, 426(. با این همه، کامالً 
متام نشده است و برچسب نامتام را با خود به همراه دارد، به 
این دلیل که برخی از قسمت های تابلو -هم چون رس و لباس 
مریم- در هامن وضعیت اولین الیه گذاری رنگی، در 1509 

باقی می ماند )هامن، 286(.

در این تابلو که با تکنیک رنگ روغن روی چوب و در ابعاد 130 
در 168 سانتی مرت، ترسیم شده است، با گونه ای ترکیب بندی 
باکره،  مریم  اثر،  این  سه شخصیت  هستیم.  مواجه  مثلثی 
مادرش سنت آن و مسیح کودک در فضایی باز با چشم اندازی 
از سلسله کوه هایی در پس زمینه، به تصویر کشیده شده اند. در 
نوک این هرم، سنت آن قرار دارد که حالت قرارگرفنت بدنش 
به گونه ای است که رس و پای او، یک محور عمودی را تشکیل 
می دهند که در تقابل با درهم پیچیدگی های فرم های اندام 
مسیح کودک و مریم و کتف ها و بازوان او، ترکیبی پویا را 
می سازد. در امتداد ضلع راست هرم، رس مریم و پس از آن رس 
مسیح کودک منود یافته است. همچنین دو بانو با نگاه خود به 
کودک، توجه را از مرکز تابلو، به سمت راست منتقل می کنند. 
بی تردید این ترکیب بندی هرمی شکل، یکی از دل انگیزترین آثار 
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تصویر 1. لئوناردو داوینچی، مریم باکره، مسیح کودک و سنت آن، 1500-1515، نقاشی روی چوب، 130 در 168 سانتی مرت، موزۀ لوور )هارت، 1382، 672(.
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لئوناردو را خلق کرده است. شاید بتوان گفت اوج حجم پردازی 
لئوناردو در این اثر دیده می شود. او در این تابلو به خوبی از 
تکنیک به کارگیری نور و سایه24، همچنین محوکاری25 استفاده 
می کند تا بتواند فرم اشیاء را به خوبی و به گونه ای واقعی تر 
زنده ای  مجسمه گونه  پیکره های  بدین ترتیب،  دهد.  نشان 

می بینیم که در ترکیبی دل نشین، کنار هم قرار گرفته اند.

داوینچی  ترکیب بندی های  مستحکم شدن  موجب  آن چه 
به عنوان  اجزاء  به  همواره  او  که  است  اهمیتی   می شود، 
بخشی از یک متامیت می داد. به عالوه از آن جایی که در این 
اثر نیز همچون سایر آثارش، از روغن جال در رنگ استفاده 
می کند، می تواند تاثیرات متناسب تری را در زمانی که هنوز 
رنگ خشک نشده است، پدید آورد. به واسطۀ همین مهارت و 
استادی داوینچی در استفاده از سایه روشن در آثارش می بینیم 
که در فضای پشت نیم رخ صورت مریم، تیرگیای وجود دارد که 
منی تواند ما را متقاعد کند که لزوماً موهای مریم است. شاید 
بخشی از تفکر داوینچی ایجاد عمق با استفاده از یک لکۀ 

تیره بوده است.

اما از نقطه نظر رنگی، این تابلو به واسطۀ دو ناحیۀ رنگی 
به یکدیگر متصل می شود. یک ناحیه، رنگ های گرم، همچون 
پیراهن باکره، همچنین زمین و محیط پیرامون آن. و ناحیۀ 
مریم.  دیگر، رنگ های رسد همچون آسامن، کوه ها و شنل 
لئوناردو در این جا با این ارتباط رنگی، نشان می دهد که استاد 
کنرتاست است. همچنین می بینیم که ساختار برصی پوشش 
مریم باکره در این تابلو نیز همچون سایر آثار با این مضمون، 
شامل شنل آبی رنگ مریم مقدس، مناد معنویت و پیراهن قرمز 
رنگ، مناد خون مسیح است. مطابق آن چه در سایر تابلوهای 
با این موضوع می بینیم، حالت فیگور مریم به گون های  است 
که دستانش را برای گرفنت کودک، به سمت او دراز کرده است 
و مسیح کودک نیز با بره ای که مناد مظلومیت و مرگ ایثارگونۀ 
اوست، بازی می کند. و سنت آن نیز، با لبخندی این صحنه را 

می نگرد.

به نظر  آن  سنت  زانوی  روی  بر  مریم  قرارگرفنت  شکل  اما 
خم  به قدری  آن،  سنت  زانوان  که  چرا  می رسد.  غیرواقعی 
نشده است که مریم بتواند روی آن آرام بگیرد. پس زمینۀ این 
تصویر را کوه هایی فرامی گیرند که قبالً نیز مشابه اش را در 
برخی آثار داوینچی از جمله عید بشارت دیده بودیم. یک یا 
چند درخت در فضای پس زمینه با سلسله ای از کوه ها با رعایت 
پرسپکتیو جوی که همواره مورد نظر داوینچی بوده است، به 
فضای اثر عمق می بخشد. موتیف ها و نقش مایه ها در این 
تابلو، در تعامل با یکدیگر هستند. دهان کودک، انعکاس دهندۀ 
دهان باکره و بره است. تاخوردگی های لباس، چین و تاب های 

کوه ها و صخره های پس زمینه را تداعی می کند.

پیرامنت
در ذکر پیرامنت های این تابلوی نقاشی، ابتدا بهرت می دانیم از 
خاستگاهی سخن بگوییم که ریشه در کودکی لئوناردو دارد. 
مادر او کاترینا زمانی که کودک بود، او و پدرش را، به قصد 
معشوق ترک می کند. لئوناردو در 12 سال اول زندگی اش، کنار 
مادربزرگش رشد می کند. پس از آن به خانۀ پدر و نامادری 
امتزاج آن ها در  با  این ها و  مهربانش می رود. »پیوند میان 
وحدتی یک پارچه، طرح قدیسه آن، مریم و کودک در ذهن 
او شکل گرفت. در واقع لئوناردو ، سنت آن را هامن مادری 
می داند که قصد دارد مادر واقعی اش کاترینا را پشت هیبت 

تصویر 2. مازاچو، باکره و سنت  آن و مسیح، 1424، متپرا روی تخته، 175 در 103 
.)URL1( سانتی مرت، گالری اوفوزی، فلورانس، ایتالیا
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. )URL2( تصویر 3. لئوناردو داوینچی، مریم باکره، مسیح کودک و سنت  آن، 1499، گچ و زغال روی کارتن بورلینگتون هاوس، 101.6 در 141.5 سانتی مرت، گالری ملی لندن
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او و لبخند مرست بخش او مخفی کند« )فروید، 1393، 85(.

برای دریافت تاثیرات سبک شناختی این اثر، باید به سال های 
ابتدایی فعالیت هرنی او بازگردیم. رشوع فعالیت نقاشی او از 
18 سالگی و در سال 1470، در کارگاه ِوُرکیو28 بود. این هرنمند، 
در شیوۀ مجسه سازی اش، سبک خاصی را ابداع می کند که 
به واسطۀ آن، بر ظرافت و دقت و لطافت مجسمه ها افزوده 
می شود. شاید به این دلیل که او یک نقاِش مجسمه ساِز طالکار 
نیز بوده است. لئوناردو، شاگرد این استاد بود. او اولین مهارت ها 
و تکنیک ها را نزد چنین استادی آموخت. پس بی راه نخواهد 
بود اگر بگوییم، هر آن چه از قدرت و استحکام لئوناردو در 
حجم پردازی مجسمه گونۀ پیکره های فیگورهایش در این تابلو 
می بینیم، می تواند متاثر از شاگردی در کارگاه ورکیو باشد. 
کارگاه ورکیو، تاثیرات دیگری نیز بر تفکر لئوناردو داشته است. 
»این که برای انجام درست و با کیفیت یک کار، می بایست 
نه فقط به ظاهر آن پدیده ها توجه کرد، بلکه از الیه های 
نهفته در زیر واقعیت ها نیز آگاه بود. بنابراین برای ترسیم 
صحیح پیکره ها می بایست از چگونگی اتصال آن ها به یکدیگر 
در متام  این دقت موشکافانه،  این چنین،  داشت.  اطالع  نیز 
آثار لئوناردو منود دارد« )لوئیس، 1362، 42(. بدین ترتیب، در 
تالشی جست وجوگرانه، لئوناردو برای پی بردن به کنه پدیده ها، 
کالبد شکافی و ترشیح بدن انسان را به کار می برد تا به متامیِت 
آگاهی از منود مادِی بدن انسان و اندام ها دست  یابد. تاثیر این 

نگرش، در تابلوی مذکور منودار است.

به عالوه لئوناردو داوینچی وام دار میراث هرن کالسیک بود. 
او نقاشی بود که طراح بود. بهرت است این گونه بگوییم بیش 
از آن که نقاش باشد، طراح است. طراحی برای او فرصت و 
امکان بیشرتی برای تامل و مطالعه بود. می بینیم که اگر رنگ 
را از این اثر حذف کنیم، خط به حد کفایت، اثر گذار است و 
این میراثی است از آثار بزرگان کالسیک. چنان چه می بینیم 
این تابلو به قدری با ظرافت کار شده است که رضب آهنگ 
و ژست قلم مو، بسیار ریز استفاده شده است، به گونه ای که 
گویی اولویت نقاش، با طراحی و توازن در ترکیب بندی متامیت 

اثر بوده است و نه رنگ.

»شاید ذکر این نکته نیز الزم باشد که او مدتی را در دربار 
لودوویکو اسفورتزا29 در میالن، به دستور او مدیریت صحنۀ 
عالوه  که  می گیرد  برعهده  را  دربار  منایش های  و  جشن ها 
بر طراحی صحنه، مسوول اجرا و نور نیز می شود« )هامن، 
62(. همچنین تجربۀ طراحی لباس برای بانوان دربار را نیز 
دارد. می توانیم بگوییم این تجربیات، به او در توازن بخشی 
به املان های تصویری و رعایت پرسپکتیو جوی، در این اثر 
این  که  است  این  دیگر  تامل  قابل  نکتۀ  کرده است.  کمک 
تابلو در زمانی خلق شد که لئوناردو هم زمان در حال انجام 
مطالعات علمی بر روی پرواز پرندگان، کالبدشکافی، آناتومی، 
زمین شناسی و حرکت آب بود. »این مطالعات به او کمک 
می کند تا نیروی حیاِت دوچندانی را به تابلویش تزریق کند. تا 
از طریق آناتومی، به پیچیدگی حیات و توانایی بازسازی آن پی 

تصویر 4. سمت راست. لئوناردو داوینچی، 
مطالعه بر روی مریم و کودک و گربه، مرکب 

روی کاغذ، 1478، 28.1 در 19.9 سانتی مرت، 
 .)URL3( موزۀ بریتیش لندن

تصویر 5. سمت چپ. لئوناردو داوینچی، 
.)URL4( باکره و کودک و گربه
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بربد و بتواند این احساس را که طبیعت منشاء حرکت، حیات، 
بازسازی، جریان، انرژی و نوشدن است در تابلویش و ارتباط 

میان پیکره هایش جاری سازد« )کالرک، 1375، 204(.

فرامنت ها
در بخش فرامنت های این تابلوی نقاشی، یادداشتی از هرنمند 
دربارۀ این اثر یافت نشد. اما هامن گونه که پیش تر گفته شد، 
این اثر یکی از بی بدیل ترین نقاشی های لئوناردو است. در 
ترکیب بندی متوازنش، در طراحی باشکوه اش، در پرسپکتیو 
در  و  می بخشد  بیشرتی  منود  را  که عمق  بی نظیرش  جوی 
حالت های بیانی چهره ها و ارتباط میان حرکت اندام پیکره ها. 
آن چنان که هارت در وصف این اثر می گوید: »افسون و زیبایی 
ترکیب این اثر را در هیچ یک از آثار دیگر لئوناردو منی توان 
یافت. پس زمینه در واقع یکی از باابهت ترین تصویرهایی است 
که تا آن زمان از کوه کشیده شده بود« )هارت، 1382، 672(. 
از این متجید هارت در زیبایی صوری این اثر که بگذریم، نکتۀ 
قابل توجه برای اغلب منتقدان، شباهت های میان لبخند دو 
بانوی این اثر و دل ژوکوند30 است. شاید بهرتین توصیف را در 
این باره بتوانیم از زبان فروید31 بیان کنیم. او اعتقاد دارد که 
»لئوناردو لبخندی را که از آن بانوی فلورانسی ترسیم می کند، 
همچون الگویی برای سایر مخلوقات داستان های تابلوهایش 
خندان  زنان  که  می دهد  ادامه  این گونه  وی  می برد.  به کار 
تابلوهای او، چیزی جز بازساخت های مادرش کاترینا نیستند. 
این فرضیه وجود دارد که مادرش، صاحب لبخندی رمزآلود بود 
که لئوناردوی کودک، آن را از دست داده بود و در مواجهه با 
بانوی فلورانسی او را می یابد و دیگر آن لبخند را رها منی کند. 
منود این لبخند در نزدیک ترین نقاشی او یعنی تابلوی مورد 
بحث ماست. او در این اثر، لبخند لئوناردی را در زیباترین 

می توان  مشکل  می گذارد.  منایش  به  زنانه  رس  دو  تصویر 
مشخص کرد که لئوناردو تا چه حد پیش تر یا دیرتر از تصویر 
مونالیزا رشوع به نقاشی این تصویر کرد« )فروید، 1393، 82(.

در تاریخ نقاشی ایتالیا، کمرت هرنمندی این موضوع را دست مایۀ 
آفرینس اثر هرنی قرار داده است. از جمله مازاچو ]ماساچو[32 
که در بخش پیش منت ها بدان می پردازیم. اما این اثر لئوناردو 
از جهت های بسیاری با سایر آثار، متفاوت است. ماتر33 این 
موضوع را این گونه توضیح می دهد: »اساتیدی همچون هانس 
فریس34، هولباین35 و جیروالمو دی لیربی36 آن را کنار مریم 
نشاندند و کودک را میان آن دو جای دادند. دیگران همچون 
جاکوب کورنلیچ37 در تصویرهای خود در برلین، قدیسه آن 
را به تصویر کشیده است، در حالی که جثۀ کوچک مریم را 
که کنارش هیبت کوچک تر مسیح کودک نشسته در آغوش 
مادرش  آغوش  در  مریم  لئوناردو،  نقاشی  در  گرفته است. 
نشسته است در حالی که به طرف جلو متامیل شده هر دو 
دست خود را به طرف پرسی دراز کرده که در حال بازی کردن 
با برۀ کوچکی است و یحتمل باید کمی با آن بد رفتاری کرده 
باشد. مادربزرگ یکی از دستان منایان خود را به کمر زده است 
و با لبخند پر مرستی به هر دوی آن ها می نگرد. به طور حتم 
این تلفیق یک رسه ساختگی نیست، اما لبخندی بر لبان هر 
دو زن نقش دارد. اگرچه از سنخ تصویر مونالیزا دل ژوکوندا38 
است، طبع رشارت بار و ارسارآمیز خود را از دست داده است؛ 
این لبخند منایان گر شادمانی و مرستی آرام است« )هامن، 
83(. این که این لبخند، هامن لبخند گم شده از مادرش کاترینا 
است که در کودکی از آن محروم مانده است یا نه، در زیبایی 
خیره کنندۀ این نقاشی، تاثیری ندارد اما شاید بتوانیم بگوییم 
از  تصویری  اندازه،  بدین  نقاشی هایش  از  هیچ کدام  در  او 

تصویر 6. سمت راست، 
باکرۀ صخره ها، بخشی از اثر.

تصویر 7. سمت چپ، مریم 
باکره، مسیح کودک و سنت آن، 

]بخشی از اثر، رس سنت آن[. 
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کودکی اش را ترسیم نکرده باشد.

پیش منت
پیش منت غیرمؤلفی

در جست وجوی پیش منت های این اثر، ابتدا گریزی به پیش متنی 
غیرمؤلفی می زنیم. اثری از مازاچو، نقاش فلورانسی در موزۀ 
)تصویر  شده است  تصویر  موضوع،  همین  با  که  اوفیزی39 
2(. هر چند آثار زیادی در تاریخ هرن، با این موضوع پدید 
نیامده اند، مشهورترین تابلو تا آن زمان، متعلق به مازاچو بود. 
او همچون دیگران با برداشت های قرون وسطایی خود، در 
اثری بدمنظر و بدترکیب، مریم را همچون عروسکی منفعل 

در اختیار سنت آن ترسیم کرده است. 

مشاهدۀ این تابلو، تاثیر ناخوشایندی بر لئوناردو گذاشت. 
این موضوع  به  لئوناردو  که  نگرشی  که  منظر  این  از  ابتدا 
داشت، نگرشی فرا واقع گرایانه بود. او قصد نداشت، روایتی 
که در واقعیت اتفاق افتاده است را بازمنایی کند. »اگر دیگران 
قصد داشتند پیکر مقدسان را، با تصویری از کامل جسامنی 
غیرمعمولی بهره مند کنند و بدین شکل، متایز آن ها را منایش 
دهند، لئوناردو مقصودی ماوراءالطبیعی را مد نظر داشت« 
)کالرک، 1375، 197(. دیگر آن که، لئوناردو این نگاه به سنت 
آن را تاب منی آورد. زیرا هامن گونه که در بخش پیشین بدان 
اشاره کردیم، نگاه لئوناردو به سنت آن، نگاهی متفاوت بود 
که یادآور مادربزرگش بود. همچنین سنت آن برای او همچون 
فرشته ای بود بشارت دهنده، نویددهنده، بازدارنده و واسطۀ 
این دلیل، همچنین عدم وجود  بین عامل معنا و وجود. به 

پویایی و حرکت در شامیل های گذشتگان، و فقدان ارتباط و 
درهم آمیختگی تصویری میان فرم پیکرۀ مادر و دخرت و به 
تعبیری، نبودِن یک کل، منجر به این شد تا داوینچی، تصمیم 
بگیرد باکره و سنت آِن خود را خلق کند. در این تابلو، برخالف 
تابلوهای گذشتگان، لبخندی بر لبان سنت آن نقش بسته است 
که، لبخندی غمگین، رازآمیز و مادرانه است. خصوصاً زمانی که 
نگاهش را به سمت پایین، نسبت به دخرت و نوه اش می گرداند. 

  
پیش منت مؤلفی

آن چهاز  تصویر،  این  مؤلفی  پیش منت  جست وجوی  در  اما 
مستنداِت برجای مانده از این اثر می بینیم، ما را متقاعد می کند 
که لئوناردو از سال ها پیش، در اندیشۀ خلق این نقاشی بود. 
»تابلوی مریم باکره، مسیح کودک و سنت آن نتیجه 20 سال 
اندیشه و تأمل لئوناردو روی موضوع تثلیث سنت آن40 است« 
)Delieuvin, 2012, 64(. مریم باکره، مسیح کودک و سنت 
آن متأثر است از موضوعات مورد دغدغۀ نقاش در فاصله 
میان سال های 1499 و اوایل 1501. بنابراین ردپای اثر مورد 
بحث ما را می توان در اتودهای او برای سنت آن، مشاهده 
سنت آن را حوالی  تابلوی  لئوناردو سفارش  کرد. به روایتی 
سال های 1499-1500 توسط یک سفارش دهندۀ نامشخص، 
دریافت می کند. بنابراین، او درست در اوایل سال 1500 اولین 
ترکیب بندی این اثر را بر روی کارتن بورلینگتون هاوس41 به 
عنوان نخستین ایدۀ تابلوی نهایی، انجام می دهد42 )تصویر 3(. 
اما داوینچی در این اتود، دست به ابداع و ابتکاری نوآورانه 
می زند: »این که به این سه شخصت، نفر چهارمی را اضافه 
کنیم که در این جا سنت ژان باپتیست43 است که حضور او 

تصویر 8. سمت راست. لئوناردو داوینچی، 
باکرۀ صخره ها، 1505، رنگ روغن روی تخته، 189.5 در 

120 سانتی مرت، رس مریم، بخشی از اثر، 
موزۀ ملی لندن )لوئیس، 1362، انتهای کتاب(.

تصویر 9. سمت چپ. مریم باکره، مسیح کودک و سنت 
آن، رس مریم، بخشی از اثر.
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نوعی تعادل درونی را میان پرسوناژها ایجاد می کند و جای 
خودش را در تابلوی مریم باکره، مسیح کودک و سنت آن نیز، 

.)Arasse, 2019, 350( »پیدا می کند

دورتر  پیش طرح های سال های  به  گریزی  این،  بر  اما عالوه 
که می زنیم با طراحی ای مواجه می شویم به نام مطالعه بر 
روی مریم و کودک و گربه44 که به سال 1478 برمی گردد و از 
جهت ترکیب بندی و ساختار کلی اثر، شباهت هایی به تابلوی 
نقاشی مورد بحث ما دارد )تصاویر 4 و 5(. درست زمانی 
که چند سالی از رشوع کار جدی لئوناردو در زمینۀ فعالیت 
هرنی اش می گذشت. از این گونه، منونۀ دیگری نیز یافتیم که 
اطالعات دقیقی از نظر زمان اجرا در دست نداریم اما آن چه 
در این دو پیش طرح می بینیم، جست وجویی است به شیوۀ 
طراحِی مطالعاتی که او از باکره انجام داده است. در حالی که 
کودک بر زانوان مریم باکره نشسته و مشغول بازی با گربه ای 
است. ترکیب بندی این دو، هامن ترکیب مثلثی مورد عالقۀ 
لئوناردو است که به زیباترین شکل ممکن، آن را نسبت به 
سایر هم عرصانش، اجرا می کند. همچون تابلوی باکره و کودک 
و سنت آن، یک رس، در رأس این مثلث قرار دارد، اما این بار، 
رس مریم است که در رأس هرم، جای گرفته است. »به عالوه، 
اثر است.  انرژی نهفته در  این طراحی می بینیم،  آن چه در 
اگرچه جهت رس آن ها متفاوت از یکدیگر است اما هر سه، 
یک متامیت را تشکیل می دهند. خاستگاه تابلوی مورد بحث 

ما، می تواند این اثر باشد« )کالرک، 1375، 196(.

پیش منت دیگری که می توانیم برای این اثر در نظر بگیریم، به 
تابلوی باکرۀ صخره ها45 بازمی گردد )تصاویر 6 و 7(. این نقاشی 
در هامن دوره ای به انجام رسید که لئوناردو، از چند سال قبل 
از آن، مشغول کار بر روی باکره و سنت آن و کودک بود. اگر 
به فرشته ای که در تابلوی باکرۀ صخره ها در زیر پای مریم و 
در سمت راست تابلو قرار دارد، نگاهی بیاندازیم، در وهلۀ 
نخست متوجه شباهت های میان بیان چهرۀ او با سنت آن 
می شویم. به نظر می رسد لبخندی که سنت آن بر لب دارد، 
اولین نشانه هایش را در این اثر یافته باشد. تبسمی نرم و آرام 
بر لب فرشته نقش بسته است که البته با تبسم رمزآلود سنت 
آن، منی توان در معنا قیاس کرد اما در فرم، به هم شبیه هستند. 

این شباهت، همچنین در حالت و بیان چهرۀ مریم مقدس، در 
هر دو تابلوی مذکور، دیده می شود. هامن لبخند، هامن نگاه 

رو به پایین و هامن احساس )تصاویر 8 و 9(.
ذکر این نکته الزم است که این نقاشی، زمانی آغاز شد که 
بنابراین  رسانده بود.  پایان  به  را  آخر46  شام  تابلوی  لئوناردو 
متاثر  بسیار  تابلو،  این  برصی  املان های  سبکی  ویژگی های 
از شام آخر است. همچنین تابلوی دیگر لئوناردو، مونالیزا، 
شناخته شده ترین اثر او، که در 1504 هم زمان، مشغول کار 
بر روی آن نیز بود، تاثیراتی، در اثر مورد بحث ما، برجای 
گذاشته است )تصویر 10(. شاید این تعبیر فروید ما را در درک 
این تاثیر یاری رساند، آن جا که می گوید »او چنان مجذوب 
لبخند مونالیزا دل ژوکوندا شد که آن را همچون منونه ای برای 
متامی آفرینش های بعدی خود یافت )فروید، 1393، 79(. لبخند 
مهربان و صمیامنۀ دو بانو، که خاص نقاشی آن روزگار است، 
ما را بی درنگ به یاد لبخند ژوکوند می اندازد که به واسطۀ نگاه 
سنت آن، احاطه می شود. ما در مقابل یک زیبایی افالطونی 

قرار داریم که بازی چندگانه ای از تناسبات است.

همچنین منی توانیم از این نکته چشم پوشی کنیم که لئوناردو 
کار  نقاشی  این  روی  بر  که  سال هایی  طول  در  همواره 

تصویر 10. لئوناردو داوینچی، مونالیزا، 1504، رنگ روغن روی تخته، 53 در 77 
سانتی مرت، موزۀ لوور، پاریس )لوئیس، 1362(.
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.)URL5( تصویر 11. لئوناردو داوینچی، رس دخرت جوان، 1508، گواش روی چوب، 36.2 در 24.7 سانتی مرت، گالری ملی پارما، ایتالیا
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می کرده است، اتودهایی از رس زنان به انجام رسانده است که 
تاثیر آن ها را در حالت چهره و شکل قرارگرفنت رس مریم و 

سنت آن، منی توان نادیده گرفت )تصاویر 11 و 12(.

پیشامنت
پیشامنت درون متنی

آن چه که از پیشامنت درون متنی انتظار داریم، در این اثر 
وجود ندارد زیرا از مراحل اجرای این نقاشی بر روی چوب، 
هیچ گونه مستندی وجود ندارد. در آن زمان، دوربین یا هر 
گونه وسیلۀ ثبت و ضبطی، اخرتاع نشده بود تا بتواند هر آن چه 
هرنمند بر روی سطح نقاشی تغییر می دهد را به آنی ترسیم 
کند. اما لئوناردو از اوایل دهۀ 1480 که به گونه ای مستقل 
و برای خود نقاشی می کرد، شیوه ای مرسوم برای نقاشی و 
مطالعات علمی اش داشت که می توانیم آن را به این اثر نیز 
ارجاع دهیم. او قبل از آغاز کار، به دلیل شوق زیادی که به 
مطالعۀ پدیده های پیرامون خود داشت، دریافت هایش را در 
دفرت پوستی اش می آورد. این عادت او، کمکم به شیوۀ کارش 
تبدیل شد. بدین معنی که قبل از رشوع کار، در دفرت یادداشتش، 
مدام از خود پرسش هایی را می پرسید که به ترسیم حالت 
پرسوناژهایش ارتباط داشت. به عنوان مثال اگر در تابلویش قرار 
بر این بود تا چهره ای شادمان را ترسیم کند، از خود می پرسید 
که چگونه می توان تصویر فردی شادمان را تجسد بخشید. 
پس ابتدا سؤاالت او معطوف می شد به طرز قرارگرفنت ابروها، 
حالت دهان، خطوط و شیارهای ایجادشده بر روی صورت، 
ترشیح رگ، ماهیچه ها، عضالت و استخوان ها و امثالهم که 
به میمیک چهرۀ پرسوناژ ارتباط داشت. سپس در این مسیر، 
سؤاالتش را کانالیزه می کرد که این فرد، در ارتباط با دیگران 
چه کنشی را خواهد داشت که می تواند بیان گر شادمانی او 
باشد. او می تواند دستی نوازش گر داشته باشد، نگاهی مهربان، 
جهشی شادمانه و به طور کلی وضعیتی که بتواند فیگور یک 
انسان شاد را در واقعی ترین و شکوفنده ترین حالتش بیان 

کند. و سپس آن گونه که خودش می گوید »به وسیلۀ سایه و 
خطوط گوناگون، فقط آن ها را برجسته و کلفت و نه همچون 
چوب خشکی تخت و بی حرکت، ترسیم کند« )لوئیس، 1362، 
86(. این ویژگی او، موجب می شود تا اتودهایی مربوط به 
جزئیات اثر، را در دست داشته باشیم. هر چند از ترکیب بندی 
مجموع و کل این تابلو، اتودی در اختیارمان نیست به جز 
کارتن بورلینگتون هاوس و اتودهای ترکیب بندی که تنها شاهد 

و گواه تحول و تکامل اندیشه های نقاش هستند.

اما در مورد تکنیک این اثر، مطالعاتی که با استفاده از اشعه 
مادون قرمز صورت پذیرفته است نشان می دهد که تکنیک 
به کار رفته برای پیاده سازی طرح در این اثر، تکنیک اسپولِورو47 
است. »چرا که مجموعه ای از نقاط ریز در خطوط کنتور برخی 
قسمت ها هم چون چشم های سنت آن، چهره باکره و مسیح 
تصور می کنند  مورخان هرن  این،  بر  دیده می شود... عالوه 
انتقال از طریق یک ورق سفید هم زمان با مقوا انجام  که 
شده است. این هامن شیوه ای است که پس از آن به منظور 
جلوگیری از سیاه شدن اصل کار در هنگام پیاده کردن طرح با 
.)Delieuvin, 2012, 370( »پودر کربن استفاده می شده است

پیشامنت برون متنی
هامن گونه که در بخش توصیف اثر گفتیم، ایدۀ اجرای این 
او را به  پایانی عمر  لئوناردو، چیزی حدود 16 سال  اثر در 
تابلو هیچ وقت کامل  این  خود اختصاص داد )هر چند که 
نشد و برچسِب اثر متام شده بر آن زده نشد(. این امر موجب 
شده است تا لئوناردو، اتودهای قابل توجهی برای دست یافنت به 
ایدۀ  نهایی اثر به انجام برساند. در واقع هر اندازه، طراحی های 
این نقاش، بسیار است، نقاشی های او اندک هستند. به چند 

تصویر 12. لئوناردو داوینچی، 
مطالعۀ رس، 1490، قلم بر روی کاغذ، 

18 در 16.8 سانتی مرت، موزۀ لوور، 
.)URL6( پاریس

تصویر 13. لئوناردو داوینچی، اتود 
]پیش طرحی[ برای رس سنت آن، 

1510، گچ روی کاغذ، وینزور، کتابخانۀ 
.)URL7( سلطنتی

تصویر 14. لئوناردو داوینچی، رس مریم 
باکره، 1507-1513، گچ سیاه-زغال-گچ 

قرمز-گچ سفید، 20.3 در 15.6 سانتی مرت، 
.)URL8( نیویورک، موزۀ مرتوپولینت
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دلیل. اول آن که لئوناردو به جز هرن، به علوم و مطالعات فرعی 
نیز عالقه مند بود. این امر، فرصت زیادی می طلبید و منجر به 
این می شد تا وقت خود را رصف مسائل فرعی از هرن مناید. 
دیگر آن که به واسطۀ ذهن جست وجوگرش، بخش وسیعی از 
زمانش را، رصف شناخت ماهیت کارهایش می کرد. این تعمق 
در آثار، او را به مسیرهایی دیگر، رهنمون می شد. بنابراین یکی 
از ویژگی های او، انجام اتودهای زیاد برای رسیدن به ترکیب 
نهایی اثر بود. این ویژگی باعث می شود تا عالوه بر اتودهایی 
جهت رسیدن به کمپوزیسیون نهایی، برای بخش های مختلف 
تابلویش از جمله پرسوناژهای این پردۀ نقاشی و اندام های 

بدن آن ها به طور جداگانه اتودهایی را ترسیم کند. 

پیش از پرداخنت به پیشامنت های برون متنی، ذکر این نکته 
را الزم می دانیم که از آن جایی که اتودهای داوینچی برای 
ما  بحث  مورد  تابلوی  تکامل  راستای  در  آن،  تثلیث سنت 
انجام شده است، همچون عنرص پیشامنت این نقاشی در نظر 
گرفته می شود. لئوناردو پس از اولین طرح خود بر روی کارتن 
بورلینگتون هاوس، بین حوالی 1500 و آوریل 1501 طرح 
دیگری را به انجام می رساند که در آن، همچنان می خواهد 
قهرمان چهارم را حفظ کند. اما سنت ژان باپتیست را با یک بره 

جایگزین می کند؛ »شاید این ابتکار و خالقیت سفارش دهنده 
و اسپانرس این نقاشی بوده است، همچنان که در مورد تابلوی 
او   .)64 )هامن،  بوده است«  گونه  این  صخره ها  نیز  باکرۀ 
ترکیب افقی اولیه را رها می کند و به سمت ترکیبی عمودی تر 
می رود و بعد از آن که کودک را روی زانوان مریم مقدس، 
در نظر می گیرد )تصویر15(، در اتود بعدی )تصویر16(، او 
را روی زمین می گذارد- براساس آن چهکه دانیل آراس48 آن را 
»دومین ابداع و ابتکار« می نامد- دامن مادرش را رها می کند. 
و در نهایت آخرین ابداع اساسی نقاش این است که برخی 
قسمت های بدن های شخصیت ها را در یکدیگر حل می کند 
 Arasse, 2019, ( تا احساس حرکت را در بدن ها ایجاد کند
356(. این دو ابداع و ابتکار، در اثر نهایی نیز حفظ می شود. 

بنابراین پیشامنت دیگر، طرحی ا ست که او در 1503 با عنوان 
مریم و مسیح کودک در حال بازی با بره49 به تصویر می کشد. 
می بینیم که نقاش، ژستی که سنت آن به سمت مریم می گیرد 
را تعدیل می کند. »در حالی که همچنان کمپوزیسیون عمودی 
اتخاذ  را  عمودی تری  ترکیب بندی  ساختار  می کند،  را حفظ 
می کند که منجر به تشکیل یک هرم می شود« )هامن، 351(. 
همچنین ایده ای را که در کارتن بورلینگتون هاوس، مبنی بر 

تصویر 15. لئوناردو داوینچی، اتود برای سنت آن، باکره و مسیح کودک، 1501، موزۀ 
.)URL9( لوور، پاریس

تصویر 16. لئوناردو داوینچی، سنت آن، مریم و مسیح کودک در حال بازی با بره، 
.)URL10( 1503، زغال و مرکب روی کاغذ، 10 در 8.5 سانتی مرت، موزۀ لوور، پاریس
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تصویر 17. لئوناردو داوینچی، رس زن، 1510، مداد و رسب سفید روی کاغذ قرمز، 24.4 در 18.7 سانتی مرت، وینزور، مجموعۀ سلطنتی )لوئیس، 1362، 87(.
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حرکت فیگورها به سمت راست، در پیش گرفته بود، دوباره 
قوت می بخشد. از طرفی، تصمیم می گیرد تا تعادلی میان سن 
دو زن حارض در صحنۀ تابلو، ایجاد کند و »لباسی کمرت سنتی، 

 .)Maïdani, 1994, 132( »بر تن آن ها کند

در عوض هامن گونه که می بینیم، برخالف آن چه در اتودهای 
کمپوزیسیون، مشاهده می کنیم، در تابلوی نهایی حرکت بدن 
پرسوناژها به سمت راست کادر است. همچنین پیرکردن سنت 
آن نسبت به دخرتش، در اثر متام شده، از بین می رود و مادر و 

دخرت، نسبتاً هم سن و سال به نظر می رسند.

»اما بر مبنای آن چه معارصان او توصیف می کنند، در این 
پیش طرح ها، لئوناردو در جست وجوی یافنت ترکیبی مناسب 
و  چیدمان  در  را  خود  جست وجوی  دلیل  همین  به  بود. 
تا  پیش می برد  اسکیس هایش  در  پیکره ها  قرارگرفنت  نحوۀ 
به واسطۀ آن، ضمن این که سیالیت، پویایی و حرکت را در 
اثرش حفظ می کند، وحدت تصویری املان ها نیز خدشه دار 
نشود« )کالرک، 1375، 200(. لئوناردو در جست وجوی تحرک 
بیشرت و ارتباط تصویری میان فرم ها و پیکره های اثرش بود. 
به گونه ای که متام آن ها در قالب یک پیکر واحد، منود یابند. 
در این راستا او در این پیش طرح ها تالش می کند تا فرم ها را 
نه در یک ردیف، بلکه در سطوح مختلف بچیند. دغدغۀ او 
در این پیش طرح ها، عالوه بر حرکت سیال خطوط و تالش 
برای حجم پردازی و شکل دهی به فرم هایش، دست یافنت به 
این ترکیب پویا نیز بود. آن گونه که در این پیش طرح ها، تالش 
او را در جابه جایی رِس آن مقدس می بینیم که در نهایت، 

در ترکیبی هرم گونه، رس او را در رأس قرار می دهد. انسجام 
پیکره ها در این اثر و مجموع آثار لئوناردو به گونه ای است 
که اگر بخواهیم آن ها را از هم جدا کنیم، تبدیل به فرم هایی 
بی ریخت و فاقد ترکیب درست می شوند. از ویژگی های آثار 

لئوناردو این بود که می دانست چگونه تاثیرگذار باشد. 

اما از دیگر پیشامنت های این تابلو، طرح های مقدماتی چهره 
است. حالت چهره، موضوعی همیشه جذاب برای لئوناردو 
بود. زیرا او که به کل بودن و متامیت تابلویش اعتقاد داشت، 
حرکت را نه فقط در رابطۀ متناسب و سیال میان فیگورها 
جست وجو می کرد، بلکه در بیان حالت چهره ها نیز تجسد 
پویایی، هدفش بود. بنابراین در طول دوران هرنیش، همواره 
اتودهایی از رس زده است. در این میان، به واسطۀ موضوع 
این تابلو، طرح هایی از رسهای زنان، مدنظر ماست. شاید 
بتوانیم بگوییم اتودی برای رِس سنت آن، اولین کنکاش ها و 
درگیری های ذهنی و مطالعاتی لئوناردو است )تصویر 13( به 
شهادت آگوستینو وسپوچی50، که تاریخ آن را به سال 1503 
نسبت می دهد، نقاش به واسطۀ همین اتود، نقاشی این تابلو 
را آغاز می کند )Delieuvin, 2019, 282(. اما این اسکیس در 
نقاشی نهایی، تغییراتی را به همراه داشته است به گونه ای که 
»چشم ها، بینی و دهان به طور خاص، در تصویر نهایی، کمی 
گردتر شده اند« )URL3(. زیبایی این تصویر وصف ناشدنی 
است. آن چنان که می توان آن را همچون یک تابلوی مجزا در 
نظر گرفت. این طراحی، یکی از کالسیک ترین آثار لئوناردو 
است که در آن شکوه خط، پویایی و انرژی حاصل از طراحی 

محکم و روان او، قابل توجه است. 

تصویر 18. لئوناردو داوینچی. 
تصویر سمت چپ. اتودی برای مسیح کودک، 1502-1503، گالری آکادمی./ تصویر میانی. اتود برای باالتنۀ مسیح کودک، 1502-1503، کاخ ویندسور. / تصویر راست. اتودی برای 

.)URL11( پای مسیح کودک، 1502-1503، گالری آکادمی
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کافی  نظر  به  لئوناردو  برای  خط،  انرژی  از  اندازه  این  اما 
منی کند.  اکتفا  پیش طرح  این  به  دلیل  همین  به  منی رسید. 
طراحی دیگری که می توانیم از آن به عنوان پیشامنت این اثر 
یاد کنیم، رس مریم باکره است )تصویر 14(. »به نظر می رسد 
که نقاش، در این جا دغدغۀ آرایش موی مریم را داشته است« 
)Delieuvin, 2012, 100(. تاریخ این طراحی و شباهت آن 
مریم در شکل نهایی اثر نشان می دهد که لئوناردو  با رس 
آن چه از ترسیم مریم انتظار داشته، در این طراحی بدان نائل 
شده است. همچنین طرحی را از رس زن می بینیم به تاریخ 
1510 که می تواند اسکیسی برای رس سنت آن در نظر گرفته 
شود. چرا که هم از نظر تاریخی و هم از منظر شکل نهایی 
حالت رس در اثر اصلی، شباهت هایی میان این دو وجود دارد 

)تصویر 17(.

اما نقاش برای رسیدن به طراحی ایده آل خود از مسیح کودک، 
شکل قرار گرفنت او در ترکیب بندی تصویر و حالت اندام های 
بدنش، سه اتود را می آفریند )تصویر 18(. در سمت چپ، 
هشت اتود از فیگور کودک و بخش های مختلف اندام های 
بدن او مشاهده می شود. در تصویر وسط، اتودی از حالت 
نهایت در سمت  در  و  باالتنه مسیح کودک دیده می شود 
تابلوی  در  اما  کودک.  راست  پای  برای  دیگر  اتودی  راست، 
نهایی، می بینیم که در نهایت قسمت پایین پای راست کودک، 
پنهان می شود. همچنین حالت  باکره،  مریم  دامن  در پس 

دست مسیح، بیشرت به اتود سمت چپ شباهت دارد.

پیشامنت دیگر این اثر، اتودهایی است که نقاش برای رسیدن 
به فرم و شکل مناسب از لباس و دامن مریم زده است )تصویر 
19(. می بینیم که داوینچی چین و چروک های لباس و تناسب 

میان آن ها با فرم بدن و اندام های مریم و تأثیری را که بر روی 
یکدیگر می گذارند، مورد مطالعه قرار می دهد. 

لئوناردو  این است که،  آن چه در این جست جو درمی یابیم 
هرنمندی بود که دقیقاً بر مبنای طراحی اش، نقاشی می کرد. 
برای او، جزءبه جزء اتفاقات روی سطح نقاشی اش می بایست 
در مرحلۀ طراحی، به نتیجه و جمع بندی رسیده باشد. به جز 
اندک تغییراتی که در کمپوزیسیون اثر ایجاد می کند تا توازن و 
تعادل مدنظرش را حاصل کند. در آخرین طراحی قبل از اجرای 
نهایی این اثر، می بینیم که حتی بیان چهره های شخصیت ها 
نیز تا اندازۀ زیادی حفظ شده است و اندک تغییراتی در زاویۀ 
اندام ها و شاید نوع قرارگرفنت پیکره ها می بینم. به تعبیر بهرت، 
هرنمند تنها مدیوم و واسطۀ بیانش را تغییر می دهد. یک بار 
به واسطۀ طراحی و خطوط مستحکم کالسیک گونه اش و بار 
دیگر در قالب نقاشی، با رنگ های احساسی دل انگیزش که 
اکسپرسیو نیستند، اما بیان احساسات واقعِی تلطیف شده اش 

به این موضوع است. 

نتیجه گیری
فرایند  بر  کردیم  مروری  تکوینی،  تحلیل  شیوۀ  بر  تکیه  با 
شکل گیری و مسیر پیدایش ایده و پروراندن آن در این اثر 
برجسته از داوینچی در بسرت تحوالت پیرامون هرنمند، اعم 
از درون متنی و برون متنی. مستندات پیشامتنی این اثر ما 
را یاری رساند تا درک درست تری از شیوۀ تکوین و پیدایش 
تصویری این اثر داشته باشیم و در یابیم که برای داوینچی، 
آن چه الگوی ساخت نقاشی هایش است، در وهلۀ نخست 
طراحی های دقیق از ساختار و جزئیات اثرش است. این گونه 
است رفتار تکوینی این نقاش در مواجهه با آثارش. این امر 

تصویر 19. لئوناردو داوینچی. سمت چپ. اتودی برای دامن مریم باکره، حوالی 1507-1510، موزۀ لوور.
تصویر میانی. اتودی برای پیراهن مریم باکره، بین 1507-1517، کاخ ویندسور.

.)URL12( تصویر سمت راست. اتودی برای پیراهن مریم باکره، حوالی 1510-1515، کاخ ویندسور
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به واسطۀ مستندات مادی و قابل ملسی امکان پذیر شد که این 
روش نقد، در اختیارمان گذاشت. پس می توانیم بگوییم که 
چگونه پیشامنت ها می توانند در شناخت مؤلف و اثر، به منتقد 

یاری رسانند. 

همچنین درمی یابیم که نقد تکوینی، به گونه ای اثر را مهندسی 
معکوس می کند و اجازه می دهد تا عالوه  بر این که درک و 
دریافت دقیق تری از هرنمند و اثرش داشته  باشیم، روش های 
مهارتی و تکنیکی به کار رفته در فرایند خلق را نیز الگویی برای 

آموزش قرار  دهیم. 

به عالوه در این کنکاش، دیدیم که چگونه می توانیم از نقد 
تکوینی در شناخت اثر و مؤلف آن در قالبی ورای نوشتار، 
استفاده کنیم. آن چه این دو حوزه را از هم متفاوت می سازد، 
شاید نوع مستنداتی است که در زمینۀ پیشامنت های این دو 
بی راه  آن هاست.  ماهیت  واسطۀ  به  آن هم  که  دارد  وجود 
نخواهد بود اگر بگوییم شاید این نقد در هرنهای تجسمی، 

کاربرد و قابلیت گسرتش بیشرتی دشته باشد.
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Abstract
The process of the emergence and formation of a work of art has always been the concern of 
artists and researchers in art studies. The creation of artwork has also been the subject of educational 
programs due to its technical and technical aspects. This underscores the importance of studying the 
path of the creation of a work. This is possible through the genetic criticism and its methodological 
feasibility. Genetic criticism is one of the new critiques officially introduced in France in the 
second half of the twentieth century and from the 1970s and then in other countries. The 
object of this review is research into how the work was created. Unlike other reviews that 
study the final work, this review deals with factors influencing the creation of the text or work. 
Genetic criticism, like many critics, begins with literature, then enters the field of visual arts. 
And gradually, due to the synonyms in which it is used, it is considered by art critics. This article 
aims to explain the method of genetic analysis in the field of painting studies. For this purpose, 
the painting of The Virgin and Child with Saint Anne is studied. And the question is answered, 
how can the method of genetic criticism be used in the study and criticism of paintings? To answer 
this question, we must first collect the documentation of the text, including the pre-text, para-text, 
meta-text and hypertext, which are the main elements of genetic criticism. Therefore, using 
the descriptive-analytical method and following the model of formative analysis, we reach the 
stages of work development.
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Genetic criticism, genesis, path of Creation, pre-text, Da Vinci, The Virgin and Child with Saint Anne.


